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Internacia sukceso en Lyon.
La urbestro de Lyon, S-ro Herriot, malfermis tie la lande marto internacian sciencan kongreson 

por akceli la komercajn rilatojn inter popoloj. La dua rezolucio, kiun ĝi alprenis, konstatis la neceson 

de helpa mondlingvo, aprobis la decidojn de la Venezia Konferenco kaj rekomendis la tujan instruadon 

kaj uzon de Esperanto. La interveno de la franca societo .Esperanto et Commerce" kaj de la Itala 

Komerca Ĉambro por Svislando renkontis tre simpatian akcepton: la unuanimecon de la baloto rompis 

nur la sola voĉo de belga profesoro Ansiaux, kiu prezidis la kunsidon.

Post la raporto de S-ro Bobin kaj la nia, respondis al la prezidanto la Lyon’a profesoro /\ntonelli 

kaj S-ro Kenn, kiu tre impresis la aŭdantaron montrante, kiel flue cino povas improvize paroladi esper

ante, dum li devus silenti france au angle post multaj jaroj da lernado.

Profitante la vojaĝon ni vizitis en Lyon S-ron Herriot, kiu ludas en sia lando kaj ankau en Europo 

gravan rolon en la nuna tempo, krom sia estreco de la urbo de Lyon kaj ties foiro. Jam delonge ni 

opiniis tian viziton tre necesa por esti preparataj al ĉiu ajn eventualeco. Pli bone iom antaŭvidi ol poste 

kuraci. La konata ŝtatisto certigis nin — kaj konsentis, ke ni publikigu tion — ke li malaprobas la m i

nistran cirkuleran kontraŭ Esperanto kaj konsiderus kiel devon ĝin nuligi, Ĉar oni devas ja faciligi per 

ĉiuj praktikaj rimedoj la rektajn rilatojn inter la popoloj. Ni Ŝuldis tiun informon al la esperantistaro, 

eĉ lasante absolute flanke ĉiun ajn intervenon en la aferoj de la franca popolo, Ĉar ni ja konstatis la inter

naciajn sekvojn de ies aŭ alies sinteno rilate al nia movado. Ni povas nur esperi, ke niaj francaj amikoj 

faros ĉion, por ke ilia registaro, al kiu ajn partio ĝi apartenos, ne plu baru la vojon al Esperanto per sia 

potenca influo ekstera kaj interna.
* *

*

La naciaj societoj reprezentataj en K. R. kaj la delegitoj de UEA per ĝenerala balotado konfirmis 

la elekton de la Centra Komitato de la esperanta movado, kiu do komencas kun la printempo 1924 sian 

plene laŭleĝan funkciadon. La Ĝeneva kunsido de UEA kun K. R. ebligos atentan ekzamenon de la nuna 

situacio kaj mezuron de niaj fortoj. La Centra Komitato submetos diversajn demandojn al la atenta studo 

de la partoprenontoj.

En la proksima numero de «Esperanto*, kiu aperos frue en aprilo, ni publikigos dokumentaron 

pri la situacio de nia movado kaj la plej urĝaj bezonoj. Unu el tiuj estas ŝparo de senutilaj elspezoj por 

pli serioze financi la gravajn, ĉefe propagandajn. Ĉio antaŭvidigas, ke la venonta vintro estos intensa 

laborjaro por la esperantistoj. Ni estu pretaj! Edmond Privat.
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Suprentiro de ŝipoj el mara

profundo.

Tiu ĉi artikolo estas tradukiia el la „ Revuo de

la „Hungara Naturscienca Asocio", nune la plej

granda naturscienca organizajo de la mondo. —

Verkinto: Bogdrfn!y Odon. — Kun permeso de la 
Asocio.

La teruraj memoroj de ia monda milito iom post iom mal

aperas. La homaro faras grandajn fortostreĉojn por malaperigi 

la ruinojn. Pereigintaj komunumoj, minejoj, pontoj, fervojoj 

kaj akvovojoj rekonstruigas kaj baldau restos nur en la animoj I 

maldoma sento pri detruo kaj poste la tempo fine ĵetos vualon 
aimau sur tiujn rememorojn.. . .

P f '*

plimultigas. Konforme al la kemia-fizika leĝo de Dalton*) Ĉe 

5 atmosfera premo la sango enhavas trioblan nitrogenon. Sekve, 

se la enprofundiginto estas suprentirata tro rapide, la absorbita 

nitrogeno en lia sango liberigas Iau Ia sama proporcio, pro la 

rapida procedo ĝi ne trovas tempon forlasi la korpon tra la 

pulmoj, sed ĝi kondensigas en la vejnoj kaj koro. Sed, se ia 

suprentiro okazas sufiĉe malrapide, la nitrogeno forlasas la 
korpon en formo de delikataj bobeloj.

La enprofundigo okazas per la rapideco de 5 *Tk., sed la 

suprentiro devas okazi pli malrapide. Ĝia tempodauro estas 

funkcio de Ia submare pasigita tempo kaj profundeco.

Kuracistoj de Ia brita maristaro ellaboris manieron de laŭ- 

etaga suprentiro (.stage decompression**); ĝi reprezentas 50% 
da tempoŝparo kaj eslas absolute sekura.

La forigo de la surteraj ruinoj estas m"!tc pli facila kaj 

ranida Iu {origo de ruinoj kaSitaj de la marprofundaj. El

starantaj mastoj kelkfoje konkretis atestas ilian ekziston.

La plej multaj subakvigitaj ŝipoj trovigas en profunda 

«kvo; konante nian hodiauan teknikon, oni «ĉ r.c povas pensi 

firi ilia suprentiro. Sed ne e*»;; iie!, se ia ruinoj trovigas en 

ne tro profur:'; okvo je dangero de la navigado, lli devas esti 

signalitaj per buoj. (Nagbareletoj). Precipe Ĉe haveneniroj ili j 
estas tre dangeraj. Konsiderante la altan valoron de tia 

sipruino, la suprentiro signifas ankau profiton por la entre

prenanto. Tial oni nun faras ampleksan laboradon por supren- i 

tiri multajn bipojn. Ce la francaj bordoj subakvigis sole kelk- 

cent <Jjpoj.\ jen kiel grava estas ia problemo. La ŝipoj, kiuj 

trovigas ĉe la nordaj bordoj de bretagne, kuSas en IUO metra I 
marprofundo, oni do ne povas savi ilin. Antau Ĉio ni ekzamenu, I

el kia profundeco oni povas suprentiri ŝipon kun kontentiga 
rezultato.

Post preciza konstato de la kuŝloko oni antau ĉio devas 

sendi skafandrulon. Li devas ekzameni la ruinejon. Sekvas la 

demando, en kiu profundeco li povas ankoraŭ bone labori? 

La enprofundigo estas relative facila akto, la laboro sub la maro 

estas tre malfacila afero. La plej granda ĝis nun atingita pro

fundo estis 80 m, sed pri laboro tie oni eĉ ne povis pensi. 

Oni generale emas kredi, ke la akvopremo malhelpas la labor

adon kaj atingon de pli grandaj profundaj. Sed ne estas tiel. 

La homa korpo estas ja solida kaj giaj likvaj partoj estas ne- 

kunpremeblaj; se la homo enprofundigas en likvan au gasforman 

medion, la ekstera kaj interna premoj ekvilibras unu la alian. 

Tre guste rimarkas Kegnard kaj Portier: . . .  „se la premoŝanĝo 

eĉ ne efikas fizike sur homon kaj animalon, la kemia ŝanĝo 

•stas jam grandega ..« Fizika Sango estas la oreldoloro, kauzita 

per premodiferenco inter la du flankoj de ia orela tamburo. La 

premoma!altigo manifestigas diverse. Grave estas scii pri la 

lempo pasigita sube kaj pri la rapideco de la suprentiro. La 

akvopremo kreskas kun la profundeco, nome Ĉiu lOm da akvo

kolono signifas I atmosferon pli. Ce 40 metra profundo la sub- 

■nariginto devas porti 4,112 atmosferojn pli ol supre. Pro tio Ii

bezonas Ĉ. 200 I. da aero por spiradi pominute, dume ĉe IO m 
li bezonas nur 80 litrojn.

Ce alta premo la gasinterŝanĝo en la pulmo okazas ali

maniere ol ĝenerale. La karbodioksid’enhavo de la sango restas 

preskaŭ la sama. La oksigenenhavo jam kreskas proporcie al 

ia profundeco, sed sen iu dangero. La nitrogeno ankaŭ rapide

La angiaj k u r is to j Boycott, Haldane ku; Damant starigis 

t-b?!or., cl kiu oni povas ieg; sekvantajn datojn: la necesa 

tempodauro de la suprentiro; . la dauro de ripozo sur Ĉiu

-etago**; la tempo pasigebla sur la fundo. La tabelo Vu!it*as 
gis 63 metroj.

Lau tiu ĉi fonto ni vidas, se ni laborus unu horon en 50 m 

profundeco, ni bezonas 203 minutojn por la suprentiro. En tiu 

profundo regas 5 atmosfera premo kaj ni ne povas labori pli ol

2 horojn modere. Sed pli ol 2 horojn ni eĉ ne povus resti 

sube, ĉar ni bezonas 20 minutojn por enprofundigi, 2 horojn 

por la laboro, 3 horojn kaj 53 minutojn por la suprentiro, sume 

ni bezonas 5 horojn kaj 43 minutojn: tiu Ĉi estas jam multo. 

Ni ne forgesu, ke la enprofundiginto laboras per nudaj manoj 

en la malvarma akvo kaj kauze de la malvarmigo Ĉe la manoj 

la korpo mem malvarmigas. Plie, se la enprofundiginto faras 

streĉan laboron, ekz. li fiksas Cenon, rapide li lacigas. La 

limo de la profundeco en kiu skafandro povas labori estas 

do Ce 60 m. Se la Sipo trovigas en malpli granda profundo, 

oni rajtas do esperi, ke ni sukcesos savi gian ŝarĝajon aŭ en 

speciala okazo oni povos suprentiri la tutan ŝipon.

La savo dc la ŝarĝajo okazas simple. Mara Sipo kruce 

starigas super Ia ŝip-ruino. Skafandruloj alĉenigas la varojn, 

trovigantajn sube, la ĉenoj estas suprentirataj per konforma 

levilo.**) Unu skafandrulo povas savi ĉ. 5 tunojn da varo 

potage (per 4 hora laboro) kaj 8— 10 skafandruloj povas labori 

kune. Do la savo de 3000 tuna ŝipŝargajo datlras 60— 120 tagojn.

La suprentiro de la ŝipruino mem povas okazi diverse, laŭ 

Ia tuno-amplekso de la Sipo kaj Iau la fundoprofundeco.

La plej simpla metodo estas la mekanika suprentiro. Oni 

transigas kelkajn ĉenojn sub la ŝipruino kaj pere de ĉi tiuj 

Ĉenoj oni suprentiras ĝin. Ankaŭ al naĝanta doko oni povas 
fiksi la ruinon kaj ĝi levigos kun la doko.

Sed tiaj dokoj posedas malgrandan suprentiran forton, ili 

servas plejparte nur por suprentiro de submaraj boatoj, kies 

enhavo ne superas 1000 tunojn. Se la ŝipruinajo trovigas nur 

en IO m profundo, antaŭ Ĉio la skafandruloj enŝtopas Ĉiujn 

aperturojn per bretaro kaj lanbuloj. Poste oni fiksas du 

tubojn kondukantajn supren. Per la unua tubo oni elpumpas 

la akvon el la Sipruino, tra la alia tubo penetras aero en ia

*) Noto d* la tradukinto. Supre citita lego de Dalton difinas:

la nr^^'5*’ ?-k* *" g"Soi’ J,ormantai «niksajon, ne efikas kemie inter si. 
sn.ro T.,.. i'U -°f? g"S° <JCV"S esti «“‘•'kulata tiel. kvazaŭ la respektiva 

i Plenigita nur de la certa gaso mem sen ĉeesto de la aliai 
gaso). La premo de la sama KasroiksaJo estas la integralo de la partoj.*

**) helpsistemo kun dentrada mekanismo. Noto de la tradukinto.



3 *  E S P E R A N T O  c 39 (3)

tute maltrafaj, ĉar ili 

la antikvaj romanoj, 

monato, kvankam ĝi 

tago de la jaro n* 

kaj jarkvaronoj. La

ŝipinternafon. La aera premo nun levas ia Sipon.*) Olte la la nomoj de la lastaj kvar monatoj estas 

ferdeko de la ŝipruino devas suferi tian altan akvopremon kian estas prenitaj de la 10-monata jaro de 

ĝi ne povas elteni, sekve ĝi rompigas. Tial oni nove nur sin Ekz. septembro estas lauvorte la sepa 

garde aplikas supran metodon. La elpumpado okazas hodiau efektive eslas la naua ktp. La komenca 

per elektromotoroj kaj tiuj motoroj estas izolitaj tielmaniere, kc korespondas al la astronomiaj periodoj

ili povas labori kun bona efiko submare. paska festo povas okazi kiam ajn inter la 22 marto kaj la

Plej ofte oni eligas la akvon el la ŝipruininterno pere de i 25 aprilo, inkluzive tiujn ĉi tagojn, kio siavice kauzas mal- 

aera premo. Ankau tiam skafandruloj enŝtopas la aperturojn oportunajn en multaj rilatoj: al publika instruado, verdiktado, 

de la ŝipruino. Per tubo ili enpremas kondensitan aeron, kiu komerco kaj eĉ al eklezia agado. Sen pluaj klarigoj estas 

elpelas la akvon. Sed tiu ĉi procedo postulas severan atenton, evidente por ĉiu, kian grandan avantaĝon oni atingus, se oni 

Ni supozu, ke la ŝipruino trovigas 40 metrojn profunde. I akcesus forigi ĉiujn ĉi mankojn de nia kalendaro. Pro tio

Tiuokaze 5 atmosfera premo estas minimume bezonata por la 

elpelado de akvo.

16 m3**) da aero okupas la spacon de 8 m3 ĉe IO m pro

fundo, ĉe 20 m profundo ĝi okupas nur 4 m3, ĉe 30 m nur 2 m 3 

kaj Ĉe 40 m nur I m3 da spaco. Tial, se la ŝipo levigas tro 

rapide, la aero kiu farigas superflua ne povas sufiĉe rapide

ekzistas nur unu rimedo: enkonduko de konstanta kaj fiksa 
kalendaro.

La granda publiko eble ne scias, ke pri forigo de tiuj 

mankoj oni interesigas jam depost jarcentoj, eĉ jarmiloj. Jam 

Julio Cezaro volis fiksi komencon de nova jaro je la vintra solstico. 

Li rezignis je sia intenco nur, ĉar li timis endangerigi ak

torigi tra la ventiloj, la sekvo estas, ke ĝi trarompas la ferdekon, septon de sta tuta kalendarreformo. Iuj nuncioj de la papo 

1000 m3 da aero vastigas je 10000 m3 levigante de 40 m pro- I Oregono XIII, la patro dc nia nuna kalendaro, proponis al la 

fundo ĝis akvospegulo. Se la pereo de Ŝipo okazis pere de PaP°’ ke kristnasko estu festata je la vintra solstico, ĉar tiu Ĉi 

torpedoeksplodo oni unue fermas la aperturon per fojnoplektaĵo | so*s*'co *au '*>a opinio estas rigardota kiel komenco de eklezia 

aii elasta lignovindajo. Tiu ĉi procedo enkaŝas malfacilajon. novd Ĵaro La nePran a n ta u k o n d i de racia reformo, nome

La eksplodo Ŝovas olte la pancertavolon de la Ŝipo flanken, la nBtiVllcbla» rompon de kontinueco de semajnoj akcentis unu» 

pro tio oni devas detranĉi la elstarantajn partojn. Pro tiu celo la klera al)ato Mastrofini 1835, kaj post li la ideon de priparolata

oni uzas acetilenan tubon. Tiu Ĉi aparato estas duobla tubo; 

el la ekstera tubo penetras aero, el la interna tubo acetilena 

gaso. Per tiu ĉi tranĉilaparato oni povas hodiaŭ labori maksi

mume en IO m profundo.

Oni povas imagi la malfacilojn kiuj prezentigas ĉe supren

tiro de iu Ŝipo-grandegulo. La laboro komencita devas esti 

konsekvence kaj senlace daurigata gis ia fino, se oni ne deziras 

riski la sukceson de la tuta entrepreno.

Sed la senlaca laboro ofte alportas grandan utilon, brilan 

rezulton. Ekzemple la franca maristaro suprenirigis la sub

akvigitan Sipon „Novara“ apud Brindisi. Tiu ĉi ŝipo havis 

26000 ĉevalpovan maŝinaron. Ĝi estis pancera krozanto de la 

austra ŝiparo. En Francujo tri entreprenoj okupigas pri supren-

reformo disvolvis en sama direkto tiaj eminentuloj dc scienca 

mondo kiel Comte, Hlammarion, Baar k. a. Krom tio la demando 

estis pritraktata ĉe pluraj internaciaj sciencaj kongresoj. La 

papo Leo XIII deklaris 1884, ke li ne kontraustaros fiksadon 

de pasko, kiam nur estos efektivigita lauastronomia reformo dc 

kalendaro. Tiel Ia plej granda eklezio kaj eminentaj scienculoj 

rekonis gravecon de la afero. La komerca mondo ĉe multaj 

kongresoj de komercaj ĉambroj ankau fervore rekomendis star

igon de konstanta kaj fiksa kalendaro. La afero estis krom tio 

objekto de plejeble autoritata kaj kompetenta pritrakto ĉc 

konferenco, kiun kalendarreforma komitato de la Internacia 

Astronomia Asocio arangis en Homo en majo 1922. ĉ i tiu 

konferenco estis rimarkinda en tiu rilato, ke ĝin partoprenis, 

certe neoficiale, reprezentantoj de la romkatolika, la anglikana

mara milito.
Tradukis el la hungara lingvo 

Jozefo Major.

hro de Sipo,. La kondukantoj de Huj societo, estas eminentaj j kaj la gr(!kkatoUka eklezioj, tiel ke decidoj de la konferenco 

oficistoj de la maristaro kaj tekniko kaj la savŝipoj estas direkt- ; |)ovas csti konsideralaj Uie| antausignoj por la pozicio de I.

“or i t  s u k c 3 '  mar0fiCir01' “ “  ĝisnun° spcrt°  e5tas 8°r‘mtio t Sendaj eklezioj rilate al la priparolata demando.
po a su ceso Laŭ opinio dc Ia konferenco kiel bazo de la reformo povas

Dum mallonga tempo oni longos la ruinojn de la plej J BSti metala nur ,a „una Qregoria kaitmdaro. fi; nomc hovas

uzataj akvovojo, kaj la saveblaj varo, estos ankau supren- ma|pU da mankoj 0, ,a aliaj kalendaroj. Ŭi ankau estas la plej 
tirata,. Sed la telmaniere savita havajo estas nur eta parto j.konata kaj< laa sia aslronomia |undamcn,0i lie| preciza, kc #
de la granda r.6a)o pereigita de la mara, speciale per la sub- j p0(ras uza(a ankorall 400|) jarojn D# tb  MkvM ^  u

• komenca punkto dc la kristana kalendaro estas konservinda, 

kiel ankau la Gregoriaj 400-jaraj periodoj. Sen ia ŝancclo dc la 

.scienca strukturo kaj de la komenca punkto dc nia nuna 

kalendaro, Ia menciita kalendarreforma komitato do voias nur, 

'konsiderante bezonojn dc la vivanta vivo, realigi certan internan 

j reguligon en Ia limoj de la jarkalendaro. Sub tiaj kondiĉoj estas 

antaŭ ĉio korektinda tiu arbitro, kiu, deflankiĝantc de la fiksa 

j suna jaro, dekretis, kc nova jaro komencigas IO tagojn post la 

| vintra solstico. Koincidigante komencan tagon dc joro kun la 

| vintra solstico, la 22 decembro, oni atingas pli bonan harmonion 

inter la jarkvaronoj kaj la astronomiaj sezonoj. Eĉ iuj religiaj 

kaŭzoj ne kontrauas al tiu natura korekto.

Laŭ opinio de la komitato semajnoj devas dividigi je 7 

tagoj po 24 horoj, sed la absoluta kontinueco de la semajnoj 

devas esti rompata, kio ĝuste estas Ia plej delikata kaj la plej 

esenca punkto de la reformo. Iu serioza kaj reala reformo ne 

estas plenumebla, kaj Ia kalendaro ne cstos konstanta ka; apogata 

sur la fiksa suna jaro, se ĉiu jaro ne konsistos el difini a nombro 

da plenaj 7-tagaj semajnoj. Tamen neniu el la nomb o) 365 kaj 

366 estas precize dividebla per 7. Kontraŭe super la 52 semajne)

Reformo de nia kalendaro.
B. T: neri.

Mankoj de nia nuna Gregoria kalendaro estis konataj jam 

de longe. La plej granda el ili estas, ke ne ekzistas iu reguleco 

inter la tagoj de monato kaj tiuj de semajno. Tiel la unua tago 

de la jaro 1923 estis lundo; sekve la unua tago de la jaro 1924 

estis mardo, kaj ĉar la jaro 1924 estas superjaro, la unua tago 

de la sekvonta jaro estos jaŭdo. Plue la jarkvaronoj ne estas 

egalaj, ĉar diversaj monatoj povas havi po 28, 29, 30 aŭ 31 tagojn. 

La internaciaj nomoj de la monatoj estas arbitre elektitaj, kaj

*) Principo de Arĥimedo. Noto de la tradukanto.

) m * : kubikmetro. Noto de la tradukanto.
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restas I au 2 tagoj, kiuj Iau senco dc la reformo ne estas trans

porteblaj al sekvanta jaro. La kontinueco de la semajnoj do 

devas esti rompata tiel, ke jenaj superfluaj tagoj kiel «sennomaj" 

estas envicigataj inter iuj difinitaj .semajntagoj kaj alkalkulataj
al koncerna jaro.

En la komitato oni ankau proponis enkondukon de nova 

kalendaro, nomita Chronos, kiu celas dividon de jaro je 13 egale 

longaj monatoj po 28 tagoj au 4 semajnoj. Oni tamen unu

anime decidis rekomendi konservon de 12-monala oficiala jaro, 

dividata je kvar 3-monataj periodoj po du 30-tagaj kaj unu 31- 

taga monato, ĉiu jarkvarono d» havus 91 tagojn, distribuatajn 

je 13 plenaj semajnoj. La Chronos-kalendaro estus nur fakul

tativa helpsistemo, uzebla en specialaj fakoj. Samtempe la 

komitato, ne farante iun precizan projekton, proponis, ke la 

monatoj estu nomataj lali ilia numera ordo au ke almenaŭ nomoj 

de la 4 lastaj monatoj estu Sangitaj. Dato de ia paska festo 

varias multe Ciujare. Tio devenas de tiu lun-sun-jaro, kiu estis 

uzata de la hebreoj, kiam la kristanoj unue komencis festi 

paskon. Estus do tute motivite harmoniigi ankau festotagon de 

la pasko kun la suna jaro. ĉar la demando tamen estas ĉefe 

eklezia demando, kvankam tre grava ankau por la praktika vivo, 

Ia komitato rilate al ĝi kontentigis per nura deziresprimo, ke la 

kristanaj eklezioj sukcesu fiksi iun certan daton por festo de 

pasko.

Oni havas multajn neoficialajn kaj eĉ oficialajn konferencojn 

kaj kongresojn, kies eĉ bonaj decidoj restas nur piaj deziroj 

ten iaj realaj rezultoj, Ĉar registaroj ne interesigas pri koncernaj 

aferoj. La priparolata reformo estas krom tio tiel vastinflua kaj 

tuSas tiel profunde vivon dc Ciuj kulturnacio}, kaj eĉ tre energia 

iniciativo de iu izola registaro ne povus ĝin multe antauenigi. 

La aferon tamen favoris * eksterordinara bonsanco, ĉar la Ligo 

de Nacioj ekuzis sian aŭloritaton por zorgema esploro de la 

reformo. Starigita de la Ligo de Nacioj, komisiono por komu

nikejoj kaj transira trafiko nome pritraktis Ia demandon pri 

kalendara reformo en sia kunsido la 31 augusto 1923, Ĉe kiu 

Ceestis oficialaj reprezentantoj de la papo, de Ia ekumena patri

arko kaj de la akiepiskopo de Canterbury. La komisiono venis 
al jenaj konkludoj:

L la dogma vidpunkto la reformo de la kalendaro ne I 

kauzas nevenkeblajn malfacilaĵojn cĉ koncerne la daton 
de pasko;

2. la reformo tamen ne estas realigebla, se Cefaj organoj i 

de la diversaj eklezioj ne konsentas je ĝi; kaj

3. krom »a konsenton de la eklezioj, Ia reformo ankaŭ 

bezonas subtenon de flanko de la publika opinio, kiu 

devas konvinkiĝi pri la granda utilo, kiun la reformo al

portos en ĉiuj sferoj de publika kaj ekonomia vivo.

Plua analizo de la demando estis komisiita al speciala 

esplora komitato, kiu havas kiel prezidanton S-ron Jonkhecr 

van Eysinga kaj kiel membrojn kvin rimarkindajn reprezent

antojn ne nur de diversaj eklezioj sed ankaŭ de astronomiaj 

kaj komercaj rondoj. La komitato devas meti kiel bazon de sia 

laboro referatitan ĉi-supre planon, ellaboritan de sciencistoj. 

Komuniko pri la projektata reformo estas sendata al Ciuj re

gistaroj kaj ekleziaj autoritatoj, kiuj siavice estas petataj sendi 

ĉiujn eventualajn rimarkojn kaj proponojn al la priparolata 

esplora komitato antaŭ la I marto 1924. La respondoj al la 

enketo estos konsiderataj nur kiel konsultaraj, sekve ne kiel 

devigaj por koncerna registaro. Poste oni eble kunvokos kon

ferencon por definitive decidi pri la reformo de la kalendaro.

La lasta ĝenerala kunsido de la Ligo de Nacioj sankciis 

ĉi ĉiujn arangojn kaj tiel enregistris en sian programon ankaŭ 

la demandon pri la kalendara reformo.

El la finna gazeto .Usi Suomi“ 

mallongige tradukis O. Wigren.

O O MOTO.
Nova spirita movado en Japanujo.

R. Kitamuro (Kioto).

De nia fidela delegito en Kioto, S-ro Hideo Jaghi, 

ni ricevis la jenan tre interesan artikolon pri la nova 

spirita movado, kiu jus oficialigis Esperanton por 

sin disvastigi tra la tula mondo. Ni ĝin publikigas 

kiel dokumenton de valora informado al niaj okcidentaj 

legantoj, kiuj deziras scii iom pri la movado de I' 

ideoj en Oriento. (Red)

Sur la landkarto vi trovos, nord-okcidente de Kioto, mal

grandan urbeton Ajabe. /\l ĉi tiu urbeto du horoj da veturado 

vin portos de Kioto, malnova ĉefurbo de Japanujo kaj fam

konata pro belaj pejzago]. Tie en Ajabe naskiĝis en Ia jaro 

1892 religia movado nomata „Oomoto“, sed ankoraŭ pasis nur 

kelkaj jaroj, de kiam ĝi allogis ĝeneralan atenton de la mondo, 

kaŭze de sia fervora propagando kaj misteroplena profetaĵo.

Kelkaj rigardas ĝin kiel novan religion kun rimarkinda po

tenco, aliaj kritikas, ke ĝia naskigo signifas rebaton kontraŭ la 

blinda imitado de japana popolo al okcidentaj kulturoj materiaj.

I La urbeto lokas sin sur malgranda ebenajo ĉirkauata de 

montoj. Ĝin trafluas pura kaj trankvila rivero Jura, apud kiu 

staras rondpinta kaj verda monteto Hongu. Strange la tera 

karaktero estas tre simila al tiu de Jerusalemo. La monto Hongu 

respondas al la Monto Olivarba kaj Ia rivero jura al Jordano. 

Pro tio la religianoj pensas, ke Ajabe estas Jerusalemo de I’ 

oriento kaj adoras ia lokon kiel sanktejon.
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La Oomotanoj predikas pri potenco de vortoj. Kiel en 

Ia Nova Testamento eslas skribite, ke „En la komenco estis la 

Vorto, kaj la Vorto estis kun Dio, kaj la Vorto estis Dio", ili 

ankaŭ kredas, ke vortoj estas jam per si mem Dio. lli ne dubas, 

ke vortoj de sankta asketo povas libere superregi la naturon 

kaj ordoni ofte al naturaj fenomenoj, ekzemple al pluvo, tondro, 

hajlo, vento k. a. *

I Tiu religio alprenis oficiale Esperanton en la lasta tempo 

por disvastigi la principon kaj konigi ĝin al la tuta mondo. 

Nun ĉiuj religianoj lernas, parolas nian lingvon. Pli rimarkinde 

. estas, ke la esperanta homaranismo ankaŭ koincidas kun la ideo 

de Dia Amo predikata de ili. Ili antaŭdiras, ke tiuj, kiuj ne 

komprenos Esperanton, farigos en kelke da jaroj maltaŭgaj en 
la socio.

La vorto Oomoto signifas japanlingve originon de mondo, 

radikon de ĉiu estajo. Kio do estas la deveno de tiu ĉi nova 

‘ religio? La kreinto estis maljuna virino nomata Nao Deguĉi, 

kiu ricevis inspiron de Dio por gisfunde reformi tiun mate

rialisman mondon kaj krei novan spiritan paradizon sur la ter

globo. Dum sia tuta vivo (1835— 1918) la kreintino, ricevante 

ĉian mizeron kaj doloron, ĉiam admonis al la mondo, ke la 

homoj faru konfeson kaj proksimigu al la evangelio de Granda 

Dio. Ŝi skribadis multe da profctajoj, kiuj nomiĝas fu n d a 

mento de la religio*. La nuna ĉefo Wanisaburo Deguĉi, bofilo 

de I’ kreintino, estas ankaŭ denaskita inspirato, nun 53-jara, 

energia batalanto por sia principo. La kreintino respondas, en 

Kristanismo, al Johano, baptinta popolon per akvo kaj tiu 

Wanisaburo respondas al Kristo, kiu baptis popolon per fajro. 

Pere de tiuj ĉi du personoj, tiel kredas la anoj, la Dia misio 

elvualigos kaj la ora mondo de Amo estos ekstarigita.

La principo de Oomoto estas Konkordo, Paco, Pureco kaj 

Progreso. El iliaj kredoj mi citos kelkajn:
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1. Dio estas ia spirito de T universo kaj homo estas la ad 
ministranto de I’ mondo.

2. Homa korpo estas vivanta kapelo dc Dio.

3. Ĉiu religio, politiko, fiziologio aŭ etiko, moralo----ĉiu

devas unuigi kun la principo de Oomoto. ĉiu j ekzistantaj 

religioj estas antaŭirantoj de Oomoto.

4. Per dia amo la tuta mondo unuigos por ĉiam en harmonio 
kaj paco.

5. Spirita forto de homo, precipe de homo inspirita, estas 
granda.

6. La homaro devas liberigi de egoismo kaj reveni al la uni
versala amo.

7. La eterna paco tutmonda estas nur akirebla per senarmila 
rimedo.

Wanisaburo publikigis ĝis nun multajn librojn pri la spirita 

mondo, t. e. la postmorta mondo. De 1921 li laboradas ampleksan 

verkaron «Rakontoj el spirita mondo*. Li nur babilas rapide 

en ia lito kaj kelkaj skribistoj apud ii sidantaj diktas liajn vortojn. 

Tiamaniere pretigas unu volumo konsistanta el 120000 vortoj 

en tri tagoj. Ĝis nun eldonigis 65 volumoj. Oni kredas, ke 

tiu ĉi vergaro devas esti evangelio ne nur por homo, sed por 

ĉiu kreitajo, kaj samtempe ĝi estas libro de mirakloj, proletajoj, 

respondanta al Biblio, Korano aii Budha Sankta Skribajo. Estas 

tute rimarkinde, ke la Oom otanoj akcentas absolutan veron 

de siaj deklaroj kaj profetajoj, dirante, ke Dio ne ekzistus plu, 

se eĉ malgrandega eraro trovigus en ili. Lau la profetajoj, ĉiu- 

specaj malbonajoj, epidemio, milito, katastrofo k. a. sinsekve 

persekutados la homaron, ĝis ĝi konfesos sian pekon kaj alprok
simigos al Dia altaro.

Bahai movado, nove propagandata en Europo, multe similas 

al la esenco de Oomoto. Antau ne longe du bahaistinoj vizitis 

Ajabe por interŝanĝi opiniojn reciproke, kaj ili diras, ke la edif

ado de la mondo, difinata de Abdul Baha, estas bone rekon

ebla en ia personeco de Wanisaburo. Fine mi sciigas al leg

antoj, ke la religianoj akceptas ĉiun vizitanton ameme kaj afable, 

tute sendiference pri religio aŭ nacieco. Oni povas korespondi 

en Esperanto al la Centra Oficejo de Oomoto en Ajabe, Kioto 
provinco.

LITERATURA KONKURSO

XaJ Internaciaj Floraj Ludoj.
Al la esperantistaj verkistoj!

La Komitato de la X°j Internaciaj Floraj Ludoj vin salutas 

kaj invitas partopreni en la jenaj konkursoj.

Ordinaraj temoj:
Originalaj tekstoj:

Originala versajo kantanta Amon.

Originala Am a verko en prozo.

Tradukitaj tekstoj:

Traduko de unu el la jenaj versaloj.

Eksterordinaraj temoj:

Premio de la Ekscelenca Urbestraro de Vich: 300 pesetoj. 

Temo: Originala verko.

Premio de Lia Moŝto D-ro Francisco Muftoz, Episkopo de 

Vich: 100 pesetoj. Temo: «La Katolikismo kaj la Paco*.

Premio de Lia Moŝto S-ro Albert Rusinol, Parlamenta de

putito de Vich: Artobjekto. Temo: LaUvola

Premio de la Terkulturista ĉambro Ausetana: 50 pesetoj. 
Temo: Laŭvola.

Premio de la Terkulturista Sindikato de Vich: 50 pesetoj. 
Temo: Laŭvola.

1.

2.

I.

I.

3.

4.

::5.

6. Premio de la Vika Industria Societo: 50 pesetcj. Temo: 
Laŭvola.

7. Premio de la Katolika Junularo: 50 pesetoj. Temo: Traduko 

de versajo aŭ prozajo de la fama poeto kataluna Verdaguer.

8. Premio de la Grupo Vika Esperantistaro: 100 pesetoj. Temo: 
Originala teatrajo au novelo.

9. Premio de la Kanariistoj de Vich: Bela ekzemplero de la 

famaj Vikaj kanarioj en latuna kago. Temo: La amo al la 
birdoj.

10. Premio de la komerca firmo Vda. de J. Sendra: Tipa kolbaso 

de la speciala ellaborado kiu famigis la urbon Vich. Temo: 

Bonhumora versajo. [La donacanta firmo oferis sendi en 

konvena pakajo tiun premion al iu ajn lando.)

11. Premio de Vika Kazino: 50 pesetoj. Temo: Laŭvola.

12. Premio de la «Kataluna Esperantisto*; Dumviva abono al 

la gazeto, lemo: Pri la esperanta versfarado.

13. Premio de Atencu Enciclopedie Popular: 25 pesetoj. Temo: 
Laŭvola.

14. Premio de la Grupo Barcelona Stelo: Tri lukse binditaj 

volumoj enhavantaj la faman tradukejon de Kabe «La Fa

raono . lemo; Rakonto pri «Kio plej impresis min dum 
mia vivo*.

Aliaj eksterordinaraj premioj espereble estos proponataj. 

Ni anoncas ilin en proksima numero de «Kataluna Esperantisto*.

Inspiron ai ĉiuj por la gloro de nia Literaturo!

Tti. Cart, prezidanto. Julio Baghy. Jacinto li reinan. 

Jacinto Cornelio. Estanislau Pellicer.

Jaume Grau Casas, sekretario.
Barcelona, Septembro 1923.

Notoj:

1. La aŭtoroj de la kvar premiitaj Ordinaraj temoj [Originalaj

tekstoj !, 2; i Tadukitaj tekstoj I, I) ricevos lukse binditan 

j ekzempleron de la verko «Amfitriono* de la senmorta Molige, 
majstre tradukita de Sinjoro E. Legrand.

2. AI la autoro de la plej bona teksto [versajo au prozajoj el 

la kvar ordinaraj premiitaj verkoj, la komitato aijugos ia

| ” Naturan Floron kaj la rajton elekti Reginon de la Festo.

3. La verkoj prezentotaj devas esti verkitaj en plene Funda

menta Esperanto kaj ne ankoraŭ eldonitaj nek anoncitaj.

4. La Festo de ia X«i Internaciaj Floraj Ludoj okazos en Vich.

dum la Xl« Kongreso de Kataluna Esperantista Federacio 
en Junio 1924.

5. Sur ia manuskriptoj — kiuj devas esti ricevitaj antau la 

15a Aprilo 1924 de la Sekretario de Floraj Ludoj [S-ro 

Jaume Grau Casas, Glaris, 72, Barcelonaj — oni devas 

skribi devizon, kaj sendi en koverto fermita, kiu portos la 

saman devizon, la nomon kaj adreson de la verkinto.

6. Manuskriptoj ne estos resendataj, eĉ se ili alvenis post

la datolimo por akcepto de verkoj. Oni konservu kopion 
dc la manuskriptoj.

7. La membroj de la Juĝontaro partoprenos en neniu el la 
konkursoj.

8. La komitato publikigos la verdikton per «Kataluna Esper

antisto- kaj per la esperantaj kaj katalunaj gazetoj kiuj 
bonvolos ĝin represi.

9. La premiitaj verkoj farigos proprajo dum unu jaro de la Ko

mitato de la Floraj Ludoj, kiu zorgos pri ilia publikigo sur 

«Kataluna Esperantisto* aŭ «Literatura Mondo*. Permeson 

por reprodukto dum tiu unua jaro oni devas peti de la Re
dakcio de «K. E .“.

IO. Eventuala aljugo de Subpremioj nur signifas honoran men

cion, ĉar ne estas iuj efektivaj premioj krom tiuj difinitaj 
en ia nuna Alvoko.
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Poeto d e  Historio: M I C H E L E T

de Edmond Prloat.

*

La Francoj jus solenis la kvindekjaran datrevenon de la 

tago, kiam mortis en 1874 ilia granda historiisto Jules Michelet. 

Ofte nur la vorto historiisto vekas bildon de teda, pedanta 

bibliotekulo kun polvoplenaj okulvitroj, postlasinta senfinan 

kvanton da volumegoj, neniam malfermatajn de sinjorinoj, es

cepte por ekzamenoj universitataj.

Pri Michelet estas tute alie. Virinoj Satas liajn verkojn 

kaj li mem amis la virinan koron. Li eĉ skribis Iaman libron: 

La Virino. Lia stilo estas tiel kolora, poezia, kaj elokventa, ke 

Cio sub lia plumo farigas viva. Homoj, popoloj sentas, agas, 

pulsadas en ciuj ĉapitroj de Michelet kvazau en Shakespeare^ 

tragedio. Li estas vera poeto de Historio.

Kompreneble multaj pedantuloj, ne kapablaj uzi lian au ian 

lingvon eĉ centone tiom bele kaj lukse, volonte ridetas pri lia 

.dubinda scienco4. Ŝajnas al ili, ke granda verkisto, kiu sciis 

ludi la harpon de la franca lingvo tiel bone kiel oratoro Bossuet 

au prozisto Ch&teaubriand, ne povis krome sin pruvi serioze 

dokumentita. Jaluzo diktas tiun jugon.

Eĉ hodiau kompetenta konanto pri la franca revolucio, kiel 

ekzemple Profesoro Aulard, atestas, ke li dum kvar jaroj 

laboris super tiu temo por kontroii la fontojn uzitajn de Michelet 

kaj li povis nur admiri kiom akurate, senpartie kaj zorge la 

granda historiisto kolektis kaj citis sian materialon.

Komprenebli} Michelet havis la ecojn de poeto, avantage 

kaj malavanta^. Sed kiu riproĉus al li, ke li sciis pentri la 

grandajn scenojn per majstra mano kvazaŭ freskojn de kastelo 

au vitregojn de katedralo? Kiu riproĉus al li, ke li sciis en

penetri I’ animon de I’ mortintaj regoj au revolucianoj, malkovri 

Iau leteroj Ia sentojn en ilia koro, la timon aŭ malvirton, laj 

amon au idealon? Kiu riproĉus al li, ke li havis genian in-* 

«Unkton por kompreni la potencajn ondojn, kiuj skuis la popolojn 

en krizaj horoj, la suferojn de I’ amaso, la kolerojn, la esperojn, 

la kompatojn subitajn, la trompigojn kaj iluziojn, ĉion kio movas 
tiun vastan maron de homaj aroj ?

La popolon li konis, ĉar el ĝi mem li eliris. Sian landon 

li amis, sed ne egoiste. Ĝin Ii Satis pleje kiel inspiranton al 

noblaj vastaj ideoj. Kiam giaj Celoj pekis kontraŭ homareco 

•ni sentas lian ploron kaj lian jugon en lia stilo mem. Li estis 

Ua viro de la poezia Europo de 1848, kiam junularo aklamis 
idealon de paco, libereco kaj frateco.

Sendependeco de subpremitaj nacioj lin entuziasmigis, sed 

super Cio li deziris tutmondan federacion de popoloj. Laŭ lia 

propra esprimo la nacioj tormas kvazaU liron, kies Ĉiu kordo 

estas necesa por la tuto harmonia.

En la lama Collage de France, kie li instruadis en Parizo,

Ii bonvenigis la grandan polan poeton MickiewiĈ en 1840 kaj 

admiris lian tralecan spiriton malgraŭ la terura sufero de lia 

nacio. Belan pagon li skribis pri tio:

• Ekŝvitas mi repensante pri gi. La ĉeestantaj rusoj ricevis 

kvazau fulmotondron. Al tero la okulojn ili ligis. La polaj 

aŭdantoj prezentis fidelan bildon de doloro kaj mizero: For

pelitoj, rifugintoj, kondamnitoj, maljunuloj rompitaj de I’ ago, 

vivantaj ruinoj de I’ malnova tempo de P bataloj; malricaj virinoj 

agaj sub popola vesto, hieraŭ princinoj, hodiaŭ laboristinoj; ĉio 

perdita: rango, bienoj, sango, vivo. Iliaj edzoj, iliaj filoj en 

tero sur batalkampoj, en minejoj de Siberio!... Tia vido tra

boris la koron... Kia forto necesis, kia ofero grandega, kia 

korŝiro pro tiel paroli al ili, por elveki el ili forgeson kaj 

pardonon, forpreni ĉion, kion ili ankoraŭ posedis kaj eĉ ilian 

lastan karafon; la malamon!-

Hodiaŭ Michelet gojus ne nur pro la sendependeco de la 

pola nacio, kaj de tiom da aliaj, najbaraj, sed ankaŭ pro la 

grandiganta movado favore al internacia organizo inter ĉiuj 
popoloj.

Ankaŭ li gojus pro la emancipo de virinoj, ĉar li profunde 

Satis ilian animon, ilian kapablecon, ilian homan sentemecon 

kaj li preterlasis nenian okazon redoni al ili la justan lokon 

en la okazintajoj de historio, kie ili intervenis. Ankaŭ tion oni 

riproĉis al li kvankam li sciis rakonti eĉ severe pri tiuj, kiuj 

uzis krime sian kaŝan influon.

La nomo de Michelet regrandigos kun la tempo. Lia lingvo 

restos mirinda muziko, liaj bildoj daŭros kiel lumaj revivigoj, 

lia potenca elokventeco, hodiaŭ eble iom malnovmoda, retrovos 

iam la vojon al koroj, kiam la okcidentaj popoloj estos iom 

forskuataj tiun pezan materialismon, kiu tiom ĉagrenas niajn 
orientajn fratojn.

Poetoj pri individuaj sentoj abundas en Ia tuta mondo, sed 

mankas ĝuste la poetoj de la homaro, la poetoj de la grandaj 

movoj de historio, la geniaj voĉoj, kiuj scias paroli al la popoloj 

mem en tiu decida epoko, kiam la mondo ekprovas realigi sian 

unuecon post la sanga interbuĉado.

En 1848 floris la idealo, la noblaj alvokoj, la elokventaj 

alparoloj, sed mankis la cirkonstancoj favoraj. Pezaj manoj 

refalis silentigo sur la flama junularo tiatempa.

En 1924 ekzistas la cirkonstancoj, ekzistas la bezono kaj 

la ebleco al vasta tutmonda movado por realigi la homarajn 

revojn de 1848. Jam ekzistas eĉ kelkaj realaj rimedoj. Esper

anto estas unu. Mankas nun la spirito de 1848. Mankas la 

poetoj. Reaŭdigu nun la potenca voĉo de Michelet, nobla 

franco kaj granda homarano!

Poezio kaj Popolo
de Jules Michelet.

Jules Michelet, iamo franca verkisto pri historio kaj socia 
filozofio, naskita 1798, mortita 1874; ĉefaj verkoj: Historio Franca, 
Historio de la Revolucio, La virinoj dum la «evolucio, La Virino. 
La Birdo.

La riĉaj interne havas ĉiam sufiĉe da rimedoj. Kion ili 

havas, tion ili disvastigas, fruktigas per Ia penso, alpuŝas ĝis 
en senfino.

Anstataŭ jaluzi tiun ĉi mondon el koto, ili kreas al si 

propran mondon tute el oro kaj lumo. Ili diras al tiu ĉi: .Kon

servu la mizerecon, kiun ci nomas riĉeco; mi estas pli riĉa ol ca*.

Plej multaj el la poemoj, verkitaj lastatempe de laboristoj, 

prezentas apartan karakteron de malĝojeco kaj mildeco, kiu min 

ofte rememorigas pri ties antaŭuloj, la mez-epokaj laboristoj. 

Se kelkaj estas maldoleaj aŭ perfortaj, ili estas nur malmulta 
nombro.

Tiel alta inspiro estus portinta eĉ pli alten ankoraŭ tiujn 

verajn poetojn, se ili ne estus sekvintaj tro respekte laŭ formo 
Ia modelojn aristokratajn.
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Ili nur ekkomencas. Kial vi jam urge asertas, ke ili ne
niam atingos la unuajn rangojn?

Vi bazas sur la malprava ideo, ke ĉion faras nur la tempo 

kaj kulturo: por neniom vi kalkulas la internan elkreskon de I’ 

animo per sia propra forto, en mezo mem de la manlaboroj, ia 

spontanan floradon, eĉ pli fortan pro la baroj. Homoj liberaj 

eksciu bone, ke tiu viro sen libroj kaj sen granda kulturo po

sedas kompense ion, kio ĝin anstatauas: li estas majstro je do
loroj.

Kun aŭ sen sukceso — al tio nenian rimedon mi vidas — 

Ii iros sian vojon, la vojon de I’ penso kaj de I’ sufero.

.L i serĉis lumon*, diris Virgilio, .li ĝin ekvidis, ekĝemis!.

Nu, ĝemante, li ĝin serĉos eterne. Kiu ĝin ekvidinte povus 

ĝin rezigni? „Lumo, pli da lumo!- Tia estis de Goethe la 
lasta krio.

Tiu parolo de I’ mortanta geniulo estas la ĝenerala krio de 

I’ tuta naturo. Ĝi sonas dc mondo al mondo. Kion diris tiu 

potenca homo, unu el la unuenaskitoj de Dio, liaj plej humilaj 

idoj, la malplej progresintaj en la besta vivo, la moluskoj, ĝin 

diras en la fundo de I’ maro. Nenie ili volas vivi kie la lumo 
ne albrilas.

Floro volas lumon, turnas ai ĝi kaj ekmortas sen gi. Niaj 

laborkunuloj, ia bestoj, kiel ni, ĝojas aŭ malĝojas laŭ tio se ĝi 

venas aŭ foriras. Mia nepo dumonata ekploras kiam tagfine 
mallumigas.

Lastan someron, promenante en ĝardeno mia, mi ekvidis 

sur branĉeto birdon kantantan je I’ subiranta suno. Ĝi elstaris 

al la lumo kaj estis videble ravata . . .

Min ravis ĝin vidi; niaj malgajaj privataj birdoj neniam 

donis al mi la ĝustan ideon pri tiu klera kaj potenca kreitaĵo, 

tiel eta, tiel pasia . . .

Mi ekvibris je ĝia kanto . . .  Ĝi renversis malantaue sian 

kapon, ŝvelis sian bruston; neniu kantisto, neniu poeto iam havis 
tiel naivan ekstazon.

Tamen ĝin ne ravis amo (pasis ties tempo), ĝin ravis mem- 

videble la ĉarmo de Tlumo, la ĉarmo de i’ doiĉa suno!

Scienco barbara, senkora vanteco, kiu repuŝas tiei malalten 

la vivan naturon kaj tiom disigas Ia homon de siaj subaj fratoj!

Al la birdeto mi diris kun larmoj: .Kompatinda filo de I’ 

lumo, ci kiu ĝin rebriligas en cia kanto, kiel prave ci prikantas 

ĝin! La nokto, plena je minacoj kaj danĝeroj por ci, tre si 

milas al ia morto, ĉu  ci vidos eĉ la morgauan lumon?-

Jen, de ĝia sorto, alpasante per la penso ai la sorto de ĉiuj 

estuloj, kiuj el profundo de I’ kreaĵo supreniras tiel malrapide 

al taglumo, mi diris, kiel Goethe kaj kiel la birdo: .Lumon, ho 

Dio, ankoraŭ pli da lumo!- J

Trad. Edm. P.

Presistoj kaj Humanistoj
de Jules Micheal.

(El Historio Franca, sepa volumo, Renasenco.)

Virgilio estis presata en 1470, Homero en 1488, Aristoto 
en 1498, Plato en 1512.

Se Petrarko jam ploris pro ĝojo vidante Homeran manu

skripton, ĝin palpis kaj kisis, eĉ ankoraŭ ne povante ĝin kom

preni, kia estus lia ravo iam vidonte ĝin multobligatan per ia 

belaj tipoj de Venezia kaj Firenze, rondirantan tra tuta Eŭropo, 

disverŝantan al ĉiuj la puran lumon de I’ greka Cielo, la freŝecon 

de ĝiaj vivaj akvoj kaj tiujn riveregojn de juneco, ĉiam eterne 

fluantajn el la fontoj de I’ Iliado!

Sed oni ne plu scias hodiaŭ pri la ŝvitoj kaj maldormoj de 

la grandaj presistoj super la unua publikigo de I’ malfacilaj 

manuskriptoj antikvaj. Laboro sankta!

La unuajn presintojn premis al gorĝo emocio religia kaj 

vastega maltrankvilo. Kiajn ili redonos al la mondo tiujn diojn 

de I’ pensado, tiajn ilin konservos la mondo. Presistoj, korekt

istoj, eldonistoj ne plu dormis (unu krom tri horoj ĉiunokte); 

I ili petis Dion por sukceso kaj ilian laboron penetris preĝo. Ili 

sentis, ke en tiuj plumbaj literoj, malnobelaj kaj senbrilaj, kuŝis 

j la Rejunigita de T mondo, la trezoro de senmorteco . . .

La efiko estis vere komprenebla kaj dusence granda. Oni 

ekvidis, ke ia plimulto de tiuj antikvaj proverboj estas ankau 

modernaj, ke la Antikveco ne estas ia nelegebla skribaĉaro, 

monopolo de I’ fiscienculoj. sed ke ĝi estas ni mem, ia home» 
eterne sama . . .

Cetere, eĉ se ia unuaj rezultatoj estis ankoraŭ malfortaj, 

tio, kio estis granda, estis la klopodo, la volo. Ja, kio estas pli 

granda en nia mondo ol voli serioze? En la fervoro, neniam 

haltanta, dc senspira agemo, oni eltiris el tero, cl polvo me

dalojn kaj monerojn, reliefojn, manuskriptojn ĉiuspecajn pri me

dicino, geografio, poezio, moroj, domkutimoj, la tuta vivo de i' 

antikveco. Bonaj humanistoj! Kiu rifuzos al iii tiun nomon 

vidante ilin bonvenigi per amo senpartia ĉion, kion oni povis 

scii tiam, Cian popolon, ĉian agon, Cian dion, Cian lingvon kaj 
Cian homaron?

Venu, dum nokto ankoraŭ nigra; ni supreniru vintre, fru

matene, la straton St. Jacques en Parizo. Cu vi vidas la multajn 

lumojn? Viroj, eĉ avuloj, mikse kun infanoj, iradas portante 

sub unu brako la in-folio, en Talia mano la feran kandelingon, 

ĉu  ili turnos dekstre? Ne, la malnova Sorbonne ankoraŭ 

dormas; ĝi sin tenas varme en siaj drapoj. La amaso iras al 

grekaj lernejoj. Ateno eslas en Parizo.

Tiu grandbarbulo, en majesta pelto, estas ido de T Imperi

estroj, Jean Laskaris. L’ alia doktoro estas Aleandro. Li in

struas hebrean lingvon. Vatable lin auskultas, jam skribanta 

kaj presonta. Stranga renverso dc Ĉio! Tiu sama urbo, kiu en 

1300 rabis de T hebreoj iliajn manuskriptojn por forbruligi, nun 
presigas ilin.

En 1508 oni fandas la unuajn hebreajn tipojn. La malnova 

leĝo, tiel kruele persekutata de la nova, fariĝis senmorta, mult- 

obligote de kristanoj. La defendinto de T hebreaj libroj, Keuchlih, 

ekskuas tutan Germanion per heroa batalado kontraŭ detruantoj 

de libroj, kiuj bruligas ilin, nesciante ilin legi.

Ni kredu je la venkoj de i’ spirito. Dum tiama Hispanujo 

detruis la librojn milope, Germanujo, Francujo kaj Italujo presis 
milionope! “

Neniu loko, neniu templo, neniu lernejo, nek kunveno de 

nacioj iam enportis en mian koron ia religian emocion, kiun mi 

sentas enirante en presejon. La poeto-Iaboristo el Manchester 

ĝin tre prave diris: .La Presilo estas Arko Sankta!“

La Parizaj revolucioj okazis ĉirkau presejoj. Presisto en 

1793 mia patro devis planti ia sian en Ia horejo de pregejo kaj 

ilin mi naskiĝis tie.

Trad. Edm. P.

La nuna numero enhavas 24 pagojn ;

kun ĝi eslas sendataj:

„ Bulteno de la Internacia Labora Oficejo“

kaj

ti Anonca Bulteno Esperantista, N-ro I.

*

La aprila numero aperos komence de la monato

— kaj enhavos la programon de la kunveno en Genĉve. —
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La kanarioj.
Mumoraĵo de J. F. Schulz.

La kuratoreco estas jura arango, bonintenca kaj burga. 

.Necesas unue mono kaj due sentimentalaj, eble influhavaj pa
rencoj.

Nur iafoje perdigas ia taktsento de la burga civilizo tien, i 

kie, konsiderante la simplajn vivkondiĉojn sub ordinaraj cirkon

stancoj, oni ne rajtus supozi . . ktp. ktp. — Tio daurigas sam
maniere Iau jurista stilo.

Kamparano, kiun ni nomu Mostbauer, tenas en mano folion : 

kiu enhavis similajn Irazojn Li estis sperta ruzulo kaj jam ofte 

ricevis korespondajn. Kaj eĉ legis ilin. Tiun folion li tamen 

devis turni Ĉiufianken, skuanta la grizan kapon kaj klopodanta 

kompreni Ia sencon de la informo. i
I t,

Distrikta judejo. / dee. 1911.

. . . Mostbauer . . .  5 decembro 1911, IO horo matene . . . 
Distrikta juĝejo, sekcio X, Vll-a Stuparo, V-a etago, Pordo 
N-ro 123 . . .

ĉio alia estis nelegebla. Almenaŭ por nejuristo.

Kion ili nur povas deziri de li? Mostbauer ekzamenis sian 

konsciencon: du leporoj Stulkaptitaj, foje akvuminte la lakton 

— sed tio ne estas tiom grava. Lble la du leporoj? Se iu 

pafas Ĉamoviron, li povas riski punon, similan al tiu de mortigo 

de homo. Do la du leporoj — sed kio estus farebla? Ili ja 

jam de longe iris la vojon de ĉio tera.

La Stuparo VII estis turnanta Stuparo. Tie marŝis are la 

adeptoj de la suferanta kaj batalanta justeco, al kaj reen.

Tio estis do la Stuparo VII. N-ro V kaj VI estis en mal

bona stato kaj nur uzebla por la transporto de la ligno, N-ro II 

III kaj IV ne estis ankoraŭ konstruitaj, atendantaj tempon kiam 

pro la pligrandigo de la distrikto ia frekventado de ia jugejo 

proporcie kreskos kaj la altiganta neceso devigas . . . ktp.

La Stuparo I estis la Cefa. ĉe la komenco estis fiksita 

marmora tabulo, diranta, ke la I aprilo 1847, je la %  12 horo, 

ia landestro havis la gracon, doni al la Stuparo la honoron porti i 

lian tre estimindan nomon. Neniu supreniris ankoraj. Sed ĉe 
la Stuparo I logis la pordisto. —

Kun zorgoplena vizago Mostbauer tramigris la jugejon, ĝis 

kiam li fine atingis la otagon V kaj povis kraĉi en la ujon, trov- i 

iganta ĉe la pordo 123. Li prenis ia Ĉapelon en la du manoj 

kaj per la kubuto puSis la pordon, gin malfermante. Trovigis 

en la Cambro tri seĝoj, skribotablo, kesto por aktaro kaj kraĉ- 

«jo. Apud la skribtablo sidis oficisto; Mostbauer kraĉis. ĉio 
trankvila.

Mostbauer estis informita, ke oni devas atendi. Se oni 

estis informita, ke oni devas atendi tle, tiam necesas kunpreni 

liton. Ĝi valoras. Sed tion Mostbauer ne sciis.

Fine venis du sinjoroj. Unu havis malhelan barbon kaj 

bonkoran aspekton, la dua estis longstatura, glatvizage kaj portis 

monoklon. La du sinjoroj kondukis la kamparanon en la apudan 

Cambron; sekvis la oficisto. Mostbauer tusetis kaj pripensis: 
leporoj — lakto — leporoj.

La sinjoro kun la monoklo eliras, la alia staris ĉe la fe

nestro kaj fingrefrapis sur la vitro. Estis enuiga.

Leporoj------ lakto------- lak to------- leporoj.

.Nomu al mi tri flavajn birdojn!"

Mostbauer estis senkonsila:------ tri flavaj b irdo j______

kion oni volas de Ii? Sed la sinjoro rigardis la tegmentojn de 

ta najbara domo kaj oscedis. Daurigas fingrefrapi. .Do —“.

Mostbauer ^vitegis. Liaj zoologiaj konoj estis ja tre pro

fundaj, sed ne ampleksaj.

.Antaŭen do —“.

.L ’ unua — est’ un’ kanario."

.Jes, jes, jes, daŭrigu!44

Nun finis jam la scio de Mostbauer. Profunda silento. La 

sinjoro fingrefrapis, la kamparano pensis.

Sed subite heligis la sulka vizago: Nu li sukcesis, la duan 

kaj la trian.

.La dua — estas la fil’ de un’ kanari’ “.

Tiam li silentis momenton memkontente; ii ŝparas kun sia 

scio. La pordo post ii malfermigis kaj fermigis, revenis la sin

joro kun la monoklo. Mostbauer estis plenkontenta.

.Do daŭrigu, ni ne povas perdi tempon!"------ Ree la

frapado.

Nun ĝi venis, malrapide kaj atente: .La tr ia ------ est’

Ia nepo de Pkanari’ “. Li sukcesis kaj spirite li frotas la manojn.

Sed jen ekaŭdigis voĉo: .Sed, doktoro, kion je ĉiuj dioj vi 
demandis lin?“

La sinjoro kun la barbo turnigis kaj post longa konsulto 

de la protokolo konfesis inde: „Tri flavajn birdojn*’.

„Ah, nu tre bone**, diris la alia, sidigis apud la oficisto kaj 
movis la inkujon flanke:

„La ideo de la lego postulas, ke la ekzamenanta jugisto 

kiel ankau la esploranta kuracisto4* — severa rigardo sur la 

barbulo — «spirite proksimigu kun sago kaj prudento al la in

terna vivo de la ekzamenato, por lin igi plena je konfido kaj 

tiel doni la eblecon de certa sekureco ke . . .“ ktp.

Li parolis longe. Tiara li diris:

Do Mostbauer, vi havas ja belan posedajn.*4

Ses hektarojn da tero4', klarigis la kamparano.

Tre bone. Vi estas invitita ĉi tie, por pruvi al ni, ke vi havas 

la necesajn spiritajn kvalitojn, kiujn vi bezonas per via metio, 

per kiuj vi estas kapabla laŭ viaj ekonomiaj spertoj, posedi de

cidan komprenon en la Ŝancoj, kiuj prezentigas per la influo 

de la klimato dum la jaro. Vi tial bonvolos kalkuli al ni jenan 
•blecon:

Vi semas hordeon sur ses hektaroj kaj nome tiel, ke sur 

ĉiu kvadratcentimetro venos ok grenoj. Supozante normalan 

evoluon de ĉiu greno la rikolto devus esti 770V2 la nombro de 

la grenoj, kiujn vi semis. Sed nun venas hajlo kaj detruas sur 2l/a 

15% de la venonta rikolto. Vi ricevos de Ia asekura societo 

60% da kompenso, krom tio per la graco de la landestro pliajn 

25% de la domaĝo. Se do hektolitro tenas 125650 hordeo- 

grenojn kaj vi ĝin vendos kompare kun la antaŭa jaro I V5%  pli 

kare, kiom vi gajnis, dekalkulante la imposton?

Sed nun la Mostbauer ne plu povis sin teni. Lia vizago 

farigis bluruĝa pro rido, dikaj larmoj falis sur la vangojn, Ii frapis 

signife la frunton kaj fine eldiris kun plenrida voĉo la salomonajn 
fortojn:

„ĉu eble vi scias ĝin?44------ -

La sinjoroj surprize rigardis unu la alian kaj silentis. Oni 

forpermesis la kamparanon. Oni diras, ke estis malakceptata la 

peto de liaj parencanoj lin meti sub kuratoreco.

H. J.

IV

Helpu Spari

sendante duoblan poŝtkarton kiam vi petas informon de la

Centra Oficejo de UEA.

La kosto de afranko estas la plej alta en Svislando.

■■•■■■■■••••■•■■••••■■■B■■■■■■lli
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Penspovo kaj frateco.

ne

ekzemplo; li povas influi la menson de sia tempo per tiuj ĉi 

subtilaj energioj de penso, per Ĉi tiuj aktivaj pensoj, kiuj eniras 

la mondon de homoj, kiuj pli enlaboras pli forte, tial ke ili n» 

estas videblaj kaj ekzercas pli vastan influon, ĉar ili estas tiel 

subtilaj, ke ili estas nerekoneblaj al la amaso, kiun ili tuŝas. 

Tiamaniere penso alprenos por la homo novan aspekton kaj li 

komprenos kiel granda estas la respondeco, kiu estas sur liaj 

propraj ŝultroj, simple kiam li uzas tiujn ĉi kapablojn de la 

menso. Li eksentas, ke lia respondeco etendigas multe pli 

malproksime ol li povas vidi; ke li estas responda, olte tre 

realmaniere, pri ia krimoj, kiuj okazas en la societo, ai kiu Ii 

apartenas, same kiel pri la agoj de heroeco, kiuj povas okazi 

en tiu societo. Li komprenas tiun grandan principon, ke na

vi devas akcepti, ke por akiri liberecon, vi bezonas unu- ! niamanicre sekvas, ke la homo, kiu faras la agon, estas tute 

econ, memkontrolon kaj forton; Ĉi tiuj estas la kvalitoj, kiuj i kaj Solc resPonda Por ,a ag°» kiun li faris, sed ke ĉiu ago estas 
liberigas nacion. Forĵetu malkonsenton kaj kontra lton kaj la ekmanifestiĝo, vera enkarnigo de ideoj kaj kc Ĉiu, kiu parto

lo pli longe permesu, ke diferenco de religia pensado dividas Prcnas ,a devenigon de la ideoj, partoprenas ankau la respond- 

civilajn aferojn. Vi devas lerni la grandan lecionon, ke penso ccon Pr' *a a8°*

devas esli libera, antau ol libera ago povas okazi. De libereco Komprenante tion, kaj akceptante tiun ĉi pli vastan vid

de penso devenas diferenco de opinio, kaj vi devas akcepti, punkton de vivo, la homo ekkomprenas, ke li devas kontroli 

ke diferenco de opinio eslas sana kaj dezirebla Vi eble pensas s*aĴn pensojn. Kiam li komprenas, ke li devas kontroli siajn 

pli bone ol mi pensas Tamen mia propra penso, kvankam pli pensojn kaj estas responda por siaj pensoj, kiam li eksentos, 

malbona ol via, estas pli bona por mi ol via, same kiel mi ke ne nur li estas responda por ĉiuj pensoj kaj tial devas havi

Homoj ne vivas por si mem, sed por ĉiuj. Nacioj 

ekzistas por si mem, sed por ĉiuj nacioj aliaj kune. Tamen ni 

povas trovi pli altan idealon, en kiu ĉiu prenos sian lokon, 

tiun grandan idealon de nacioj kiel unu familio, la idealon de 
universala paco.

kreskos pii forte mangante mian propran nutrajon ol vidante 

vin, manganta vian. Tial estas, ke estas pli bone pensi, eĉ 

pensi erare ol tute ne pensi. Neniu vero “estas vera, kiu ne 

estas vera al vi. Vero igos malvera, kiam vi ne tute akceptas 

ĝin kaj nur ripetas per viaj lipoj tion, kion via menso ne kom

prenas kaj kion via volo ne akceptas. Pensu laŭlonge via 

propra linio. Aŭskultu ĉiun, konsideru Ia opiniojn de ĉiu, sed 

ne parolimitu tiujn, sed ellaboru ilin por vi mem kaj kreu vian 

propran opinion. Same kiel kemiisto metas diversajn element- 

ajojn en fandujo kaj el ĉiuj produktas novan substancon, kiu

ian elekton pri la speco de la pensoj, kiujn li produktas, li 

ankau trovos, kiam li studas iomete plue, ke la speco de pensoj, 

kiujn li altiras el la ekstera mondo, grandparte estos difinitaj 

de la speco de Ia pensoj, kiujn li produktas. Pro tio Ii ne 

estas nur magneto, sendante liniojn dc pensiono tra Ia arco de 

lia magneta kampo, sed li estas ankaŭ magneto, altiranta al si 

mem la materion, kiu respondas la magnetan forton, kiun li el

sendas; ĉu lia menso estas plena de bonaj pensoj au de mal

bonaj pensoj, dependos grandparte de la linioj laulonge de kiuj 

lia propra mentala forto estas laboranta, kaj li ekkomprenos,

estas diferenca al ĉiu el ili, tiel estas je vi, kaj viaj pensoj, ke produktante bonan penson, li ne nur plenumas sian super- 

Prenu ĉiujn pensojn ĉirkaŭ vi kaj metu ilin en via mensfandujo, e8an devigon al siaj fratuloj, sed ke — kiel ĉiam okazas, kiam

sed produktu penson diferenca al la pensoj, kiujn vi absorbis. 

Estas nedependaj pensuloj, kiuj efektive estas serveblaj al la 

kresko de nacio. Unu homo, kiu pensas, estas pli bona ol mil 

homoj, kiuj ripetas Ia opiniojn de aliaj kiel papagoj.

*

Pensi estas la granda kreanta forto en nia universo, ĉu ĝi 

estas dia aŭ homa pensado; Ĉiuj krealoj estigas per penso.

La skulptisto pripensas sian idealan statuon, antaŭ ol la 

marmoron li skulptos kaj estas tiu ĉi penso en lia menso, kiu 

kontrolas ĉiun tuŝon.

Penso estas la povo, kiu alportas ĉiun potencan Sangon; 

unue la idealo, post tie la ago.

La unua postulo por kompetenta pensado estas atenta kaj 

akurata observado.

La dua postulo estas impresemeco, tenademeco, la povo dc 

tuj ricevemo dc impresoj . kaj konservado ilin, kiam ili estas 

farataj. Akurata observo estas kapablo, kiu certe devas esti 

kulturota.
♦

Homo povas esti treege obskura persono kiel la mondo 

rigardas obskurecon; li povas nur influi tre malgrandan rondon 

dc siaj amikoj kaj parencoj, kiuj venas en persona kontakto 

kun li, tamen rigarde al la fizika mondo, li povas ekzerci forton 

potencan por bono aŭ malbono; li povas purigi aŭ malpurigi 

la mensojn de sia generacio; li povas kontribui, helpi aŭ mal

helpi la progreson de la mondo; li povas levigi sian rason 

iomete alten aŭ depremigi ĝin iomete malalten kaj tute aparte 

dc ĉio, kion ordinara homo ekkonas kiel forton de regulo aŭ

oni estas en harmonio kun la Dia Leĝo — li mem estas gajnita 

per tio, kion li donas; ĉiuokaze kiam li donas al la mondo 

noblan penson, li formas en si mem altirantan centron, al kiu 

aliaj noblaj pensoj venos sekve ilia propra akordo, altirata de 

magneta afinito, tiel kc lia propra menso estas helpata kaj 

fortigata dc tiuj ĉi pensoj, kiuj enfluas en ĝi de ekstere.

Li ekkonas dolore kaj honte, ke kiam li elsendas en la 

mondo abomenan penson, li faris en sia propra konscio similan 

centron, kiu altiros la pli malbonajn pensojn el la atmosfero 

kaj tiel multigas siajn proprajn inklinojn al malbono, kiel la 

aliaj multigas siajn inklinojn al Ia bono. Kaj kiam li lernas 

kompreni tiun ĉi mentalan fratecon, kiu ligas ĉiujn homojn 

kune, vi komprenos, ke li Sangos sian mentalan sintenadon, ke 

li sentos tiun ĉi respondecon de elsendo kaj altiro, ke ii ek

konas tiujn Ĉi ligajojn, kiuj etendigas Ĉiudirekte al li, ke li «n 

sia ĉiutaga vivo komencos trakti plimulte je penso, ol je ago 

kaj ekkomprenos, kc en tiu regiono dc la nevideblo estas pro

duktataj ĉiuj fortoj, kiuj malsupreniras en la psiĥa kaj fizika 

vivo.

Ni devas lerni utiligi tiujn ĉi grandajn fortojn, kiujn en

havas ni ĉiuj kaj utiligi ilin por efiko kiel eble plej bona. Me

moru, ke ni senĉese, uzas Ĉi tiujn povojn nekonscie, spasme, 

malforte, ĉiam efikante por bono aŭ malbono, ĉiujn kiuj cirkaŭas 

niajn vojojn de la vivo. 'f io ĉi celas prove instigi la leganton 

uzi ĉi tiujn samajn fortojn konscie, persiste kaj forte.

Trad. P. W. Van den Broeh.

El „Thought and Brotherhood.
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TRA LA MONDO ESPERANTISTA

Informilo de Esperantistaj Societoj. 

Cehoslovaka Esperanta Instituto.
(Fondita 27 junio 1923 kun ministeria aprobo.)

Adreso: Praha II, KFemencovd 17, Tel. 6977.

ĉeĥa po&tĉekkonto 33554.

ĉ . E. I. malfermis 9 januaro sian klubejon en Mikulandskd 

ni. 7. Gastoj estas akceptataj (^iumerkrede. Arangis IO. I. 

paroladon de S-ro Eiselt pri .Esperanto en servoj de ĉeĥa 

homo”. 14. I. malfermis «privatan esperantan lernejon", apro

bitan de la instruadministrejo (n-ro 131488-23), kiun vizitas sub 

gvidado de State ekzamenitaj esper. instruistoj Eiselt, Hlav6ĉov& 

Pitlfk kaj ŝupichovrf en 2 kursoj por komencantoj, I por pro

gresintoj kaj Stata kurso — 82 lernantoj. — Radiotelefonan 

paroladon de S-ro Pitlfk kaj gin akompanantan koncerton aus

kultis 31. I. la institutanoj kaj iliaj «astoj en . Radio-Journal*. 

Okaze de la XVI" regiona kunveno de la orientbohemaj esper

antistoj en Dvflr Krdlovd paroladis 2 II. S-ro Pitlfk pri ĉcĥo- 

slovakaj turismaj atrakcioj, akompanante la paroladon per 120 

lumbildoj. ĉ . E. I. ricevis monsubtenon por giaj priturismaj 

celoj de la komercministrejo 5000 Kĉ. Je propono de ĉ . E. I. 

komisiis la komercministrejo svedan esperantiston L. Teli per 

gvidado de la ĉeĥosl. informoficejo en Stockholm.

Kroniko. Radio. Alvokoj.

XVIa Universala Kongreso de Esperanto 
en VVien — Vieno, 6—13 aŭgusto 1924.
Leter- kaj telegramadreso: Esperanto-Kongreso, VVien.

La dua bulteno.
20 Februaro 1924

La L. K. K. en VVien jam nun, nur komencinte la forsendon 

de la oficialaj invitiloj por la XVI», kun granda ĝojo povas kon

stati. ke la invito en ĉiu lando trovis la dezirindan resonon: afablan 

akcepton dc la invito, seninterrompe kreskantan nombron de al- 

igoj. Ĉie amike kunlaborantajn samideanojn.

La impreso de la nova. direkta invitmaniero estas senescepte 

agrabla kaj multaj samideanoj volonte helpas sukcesigi la laboron. 

La adresaro dc la invitotoj bezonas tiutagan kompletigon, de la 

salutpresafoj cl Wicn unu milo post la alia estas ekspedataj.

Uis Ia 15« de februaro Ia kongresa oficejo jam posedis pli ol 

■ iii al i gojn, inter ili trovigas nomoj de multaj ^atindaj samideanoj, 

kies ĉeesto grave plivalorig s la XV1«". La L. K. K. ne publik

igos laŭnomajn listojn de la kongresontoj, sed raportojn laŭnombre, 
partigante la aliĝintojn laŭ la landoj.

La kompleta noman de la kongresanoj estos ricevebla nur 

dum kaj post la kongreso kiel speciala libro.

I re agrabla fakto estas, ke inter la gis nun konataj kongres

anoj ni jam vidas multajn bone konatajn eminentajn esperantistojn, 

ekzemple S-rojn: Baghy, Bunemann, D-ro Bischitzky, Bredan, 

P-ro Cart, P-ro Christaller, Edmonds, Fischer, Frenckell, Cube, 

Hromada, IsbrUcker, Krestanoff, D-ro Lcdcrmann, Marich, Manuzi, 

Medem, Minor, D-ro Miibusz, Oberottman, Page, Generalo Sebĉrt, 
Schoofs, Stettler, Vaona k. a.

La porlogeja oficejo komencas funkcii, por zorge certigi al 

ĉiuj kongresontoj kontentigan ripozejon. Neniu dubu pri sufiĉa 
nombro de taugaj ĉambroj.

Multfoja demando estas pri bezonataj elspezoj por vivado en 

Wien. La respondo dependas de la kutimoj. Vojaĝanto, tre mo

desta kaj ^parema, en Wien nuntempe bezonas nur 2 ĝis 3 svisajn

frankojn potage por logejo kaj manĝado. La duobla sumo ebligas 

ĉiurilatan plibonigon, kaj certe elspezoj de 8 ĝis IO svisaj frankoj 

po tago por unu persono garantias luksan restadon.

Sekvontaj bultenoj enhavos raportojn pri amuzaj aferoj, kon

ferencoj k. c. ĉiuj preparaj laboroj de la L. K, K. prosperas vere 

kontentige kaj donas eĉ al la komitatanoj mem la dezirindan, daŭre 

fregan laboremon. Franz J. Schade, ĉefsekr.
* *

*

Zamenhofa Monumento.
(Raporto de la Organiza Komitato).

Okazis kunveno de la loka pormonumenta komitato en 
Varsovio lastan decembron en la domo de la Majstro.

Prezidanto de Ia Loka Komitato D-ro W. Robin.

Hon. Sekr. de la Internacia Komitato J. D. Applebaum kaj 
la sekvantaj komitatanoj: D-ro St. Essigman, D-ro J. Krznecki, 
S-ro A. Oberrotman, Inĝ. Teichfeld, S-ro B. Weinthal kaj kiel 
gastoj ĉeestis S-ino Klara Zamenhof kaj D-ro L. Zamenhof.

La Hon. Sekr. raportis pri la nu a stato de la kaso, en
havanta gis nun ia sumon de ĉirkaŭ 200 £.

Oni priparolis la prezon donitan de skulptisto Lubelski 
por la fabrik go kaj starigo de la monumento el pola granito 
kaj la konsilindecon de tiu propono. Post ĝenerala kaj profunda 
esploro de la tuta afero estis decidite, kontraŭ jam antaŭe pro
ponita sugesto de la Organiza Komitato, ke konsiderante la 
nunajn lokajn cirkonstancojn, laborkondiĉojn, prezon kaj la 
kvaliton de la pola granito, estas preferinde kaj konsilinde 
fabrikigi la tutan monumenton en Skotlando el skota granito 
kaj transporti ĝin kompletan al Danzig-Varsovio nur por la 
starigo.

Pro ebla neceso pagi altan sumon kiel limdepago ĉe la im
porto de ia monumento, la Hon. Sek. ricevis instrukciojn sin 
turni, pere de Ia Brita Esperanta Asocio, al Ia pola Ambasadoro 
en Londono kun peto, ke la monumento ricevu liberan eniron 
en Polujon ne pagante la limimposton.

D-ro Robin raportis, ke la fundamento por la monumento 
estis konstruita antau nelonge sub la direkto de la skulptisto 
Lubelski kaj estas nun tute preta por la starigo de la stono.

Estis decidita tuj aĉeti la ceteran grundon, haveblan apud 
la tombo, por prepari florbedojn sur ĝi kaj barilon. La edzino 
de P Majstro prenis sur sin la taskon trakti kun la tombeja 
estraro kaj raporti al la komitato.

Laŭ propono de S-ro Weinthal, unuanime akceptita, oni 
esprimis la since an deziron de la pola esperantistaro prizorgi 
la kostojn de la transporto de la monumento inter Danzig kaj 
Varsovio kaj ankau la koston de la starigo sur la tombon. La 
polaj esperantistoj, kiuj gis nun kontribuis preskaŭ nenion al la 
kaso, penos trovi tiujn elspezojn el propraj fortoj.

S-ro Inĝ. Teichfeld entreprenis fari detalan desegnon de la 
premiita verko kaj sendi gin al la Org. Kom. Iau kiu oni povos 
ellabori la monumenton tute fidele Iau la originala modelo

| Avizo al la Naciaj Societoj Esperantistaj.

La detala raporto aludita en la supra raporto jam alvenis, kaj 
la Org Kom nun traktas kun skotlandaj skulptistoj por fabrikigo 
de la monumento. Gia kompletigo ne estos plu longedaŭra.

| Venis nun la tempo por ricevi la detalajn tekstojn, Ĉefe la 
nomojn, dc la diversaj gravaj Esperantistaj Naciaj kaj aliaj 
Societoj por engravuro sur Ia flanko de la monumento. (Vidu 
raporton pri monumento ĉe la Nurnbcrga Kongreso. .Esperanto* 
Aŭgusto/Septembro, pago 170).

Ni petas Ĉiujn tiajn societojn alsendi al la Hon. Sekr. sen
prokraste tiujn tekstojn.

Tiuj societoj kiuj kontribuis ankoraŭ nenion al Ia kaso, kaj
ekzistas multaj tiaj, ne forgesu, ke ni devas pagi por Ia materialo 
kaj Ia laboro.

Por la Organiza Komitato:

J. D. Applebaum, Hon. Sekretario.
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Esperantista Literatura Asocio.
Administracio: Paul-Gcrhard-Strasse 22, Dresden-A., German.

Marta raporto
Nia diligenta kolegaro i
En laboro paca ne lacigos. »

Paragrafo 2a de nia regularo estas: Reciproka helpo per 

kontrolado de pli grandaj manuskriptoj antau la presigo.

ĉ i tiu punkto ĉiam, preskaŭ depost ekesto de nia asocio, 

donis al ni multon por pripensi. Ni imagu la iradon de I’ afero 

Unu E.L.A.-ano verkas aŭ tradukas libron. Li laboradas tiom 

bone kiom Ii povas, penante eviti malkorektajn kaj naciismojn’ 

sed — «neniu majstro falas el la ĉielo“ kaj kompreneble, ankaŭ 

ne ĉiuj membroj de E. L. A. estas majstroj. Okazas, ke eĉ 

«perfekta esperantisto* eraras, precipe dum verkado au esper

antigo de pli granda verko. Erari estas homa!

La verkinto sendas sian manuskripton al la administrejo de

E. L. A., petante kontrolon kaj la postan permeson, presigi sur 

la titolpago la rimarkigon «Rekomendita de E. L. A.“

De el la administrejo oni sendas la manuskripton al iu ali

nacia kolego laŭeble perfekta — ne ĉiam Ia nepre perfektaj 

havas tempon —, kiu sindone klopodas forigi el la verko eblajn 

malkorektajn, t. e. li kutime ne korektas en la teksto mem, 

sed faras sur la margeno au sur aparta folio ŝanĝproponojn 

En pli bonaj tempoj la manuskriptoj estis senditaj al kelkaj 

diversnaciaj kolegoj, nuntempe ni devas kontentigi je ekzamenado 

de unu. Do, la kolego, kontrolinte, resendas la manuskripton 

aŭ al ia administracio au senpere al la verkinto. Precipe en 

ĉi tiu lasta citita okazo ni iafoje spertis malfacilajn. Ni imagu, 

ke hazarde nek la verkinto resp. tradukinto nek la kontrolinto 

estas perfektuloj. La verkinto laŭplaĉe, Iau sia bontrovo ak

ceptas aŭ malakceptas la ŝanĝproponojn; kelkfoje la opinioj p r i; 

«korekta” kaj .nekorekta" ja estas malsamaj. Tre kompreneble 

la verkinto estas responda pri sia laboralo, sed, se sur la ek

zamenanton ĝi faras bonan impreson laŭ enhavo, stilo kaj 

gramatiko, nia administracio donas al la verkinto permeson, 

presigi la verkon kun rekomendo de E. L. A.

La verko estas aperinta kaj jen — la kritiko montras, ke 

malgraŭ ĉiu klopodo kaj peno ĝi ankoraŭ enhavas erarojn. Pli 

ol unu fojon ja aperis, dum pasado de I’ jaroj, ankaŭ erara 

kritiko, kiu citis malkorektaĵojn ne ekzistantajn, sed en kelkaj 

okazoj la kritiko montranta erarojn en «rekomendita* verko, 

estis justa kaj gusta.

Kaj jen grava konflikto por E. L. A.

Ni petas niajn Satanajn kolegojn, kune kun ni mediti pri 

ĉi tiu afero kaj eble montri al ni vojojn ireblajn, irotajn. En 

la proksima raporto ni ankoraŭ iom traktos la saman temon. —

Manuskriptoj Jus legitaj estas: «Lia filo* kaj «La kapricoj i 

de Marianne*, tradukitaj de Jan van Schoor; ,V ij“, trad. dc 

Maksim Buloĉkin kaj «La liberpafisto*, trad. de H. Steding.

Nur en ĉi tiu raporto, bedaŭre iom malfrue, ni havas okazon 

diri, ke kune kun la tutmonda esperantistaro E. L. A funebras 

pro la perdo de sia eminenta membro, prelato D-ro Aleksandro 

Giesswein. Nia ĉiama danko apartenas al ĉi tiu mortinto, sin 

pruvinta nepre vera homo.

Bedaŭrinde la morto ankaŭ forprenis al ni nian allŝatatan 

aninon F-inon Anna ŝarapova, kiu plej sindone laboris por 

nia literaturo kaj per tio kreis al si konstantan memoraĵon.

Ĝustigo de adreso: Nia dumviva membro S-ro Gustav 

Ziegler ne logas, kiel erare dirite en la nomaro (decembro 1923) 

en Marktredwitz, sed ĉiam en Munchen, Steinheilstr. IO111, Iks.

Kotizon pagis: S-ro H. J. Bulthuis, Haag; S-ro Jan van 

Schoor, Antwerpen.

Aliĝis: S-ro Lad. A. Riedl, Novd Paka 591 (ĉefioslovakio).

J. Zschepank.

XVa Brita Esperanto-Kongreso en Chester
6 — 10 jun io  1924.

La kongresurbo estas unu el Ia plej antikvaj lokoj en Brit

lando kaj havas gloran historion kiel fortikajo kaj garnizono. 

Jam A. D. 47 Ia Romanoj estis tie, kaj dum ilia restado kon

struis ĉirkau la urbo grandan fortikajon kun kvar ĉefaj pordegoj. 

La ĉirkaŭantaj muroj, kiuj ankoraŭ staras, havas longecon de 

preskaŭ du mejloj. Promenante laulonge de ili, oni vidas multo* 

interesan rilate al la brita historio, kaj krom tio, trovigas aliaj 

tre antikvaj konstruajoj tre vidindaj.

La kongresa prezidanto estas nia konata samideano P-r* 

Collinson (Liverpool Universitato), kaj inter la patronoj estas 

la urbestro, eminentaj edukistoj, ekleziuloj, prezidantoj de 
komercaj ĉambroj ktp.

La programo konsistos, inter alie, el bonveniga oficiala ak

cepto de la urbestro kaj urbokonsilantaro ĉe propaganda kun

veno; ĉiujara kunveno de B. E. A.: ekskurso al Llangollen, fame 

konata valo en Kimrujo, sekvota de balo; kaj kelkaj organizitaj 

vizitoj al lokoj de historia intereso en Chester.

Kongreskartoj po 4 Sii., enkalkulante ĉiujn dokumentoj» 

kaj kongresan insignon, estas haveblaj de la sekretarino F-ino 

Agnes Hogg, 25 Bradford Street, Handbridge, Chester, Anglujo.

G. R. G.
* a

*

Nederlanda Societo Esperantista 
„La estonto estas nia44.

La 20*n de januaro okazis en Amsterdam la jarkunveno de 

la societo. Estis la unua fojo, ke la federacia kunveno okazis 

en la klubdomo de la Amsterdama grupo, pri kio atentigis en 

sia bonvenvorto la prezidanto de tiu ĉi grupo, S-ro Dufrenne. 

Sekvis mallonga malferma parolado dc la Prezidanto dc la 

Nederlanda Societo, S-ro Isbrŭcker, post kio estas laŭtlegata 

la protokolo dc la antaua kunveno. La delegitoj de la diversaj 

grupoj donis siajn raportojn pri la dumjara agado. Kvankam 

ne ĉiuj estas egale kontentaj pri la rezultatoj, ne mankas la 

esprimo de daŭra kuraĝo kaj persisto. Kutimaj raportoj dc la 

gazetarklubo, pri la biblioteko, la financoj, ktp. estas legataj. 

Iom da diskuto estas farata pri la temo de fikso de la jara 

kotizo. La estraro proponas trovi la rimedojn por pagi la 

kotizon al la Konstanta Reprezentantaro per plialtigo de la 

membra kotizo. Ĉar aliaj fontoj dc enspezoj ne estas troveblaj 

oni fine decidas plialtigi la kotizon de grupaj kaj izolitaj membroj 

al la centra kaso per kvaronguldeno, per kio oni povos pagi 

al la kaso de K. R. laŭ la skemo de Helsinki.

La konfirmo de la elektoj por Konstanta Reprezentantaro 

kaj Centra Komitato faritaj en Nŭrnberg estas aprobataj. Plue 

estas diskutata la budĝeto, kiu estas akceptata; oni reelektas 

diversajn estraranojn kaj aprobas ia kandidatliston por la 

ekzamena komitato.

Kelkaj proponoj de ia Haga grupo, «Fine ĝi venkos*, kaŭzas 

iom da diskutado. Proponata estas komuna propagando inter 

instruistoj per senpagaj kursoj, kondiĉe ke eerte nombro da 

partoprenantoj anoncas sin. La ideo pri senpagaj kursoj tamen 

ne trovas multe da entuziasmo kaj oni decidas lasi la efektivigon 

de la plano al la grupoj. La Haga grupo faros provon.

Estas decidate, ke festotago okazos en la monato julio en 
Amersfoort.

Dum la ronddemando la generala membro. S-ro van Hengel, 

sugestias diversajn proponojn kaj anoncas la eldonon de nova 

propaganda gazeto, de kiu li jam povas disdoni la unuan 

numeron. La gazeto renkontas generalan aprobon.

La laborkunvenon sekvis bela festo, lerte arangita de la 
Amsterdama grupo.
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lnternacia Asono de Ia Esperantistaj Fervojistoj

OFICIALA INFORMILO.
Apera* tiumonate.

. c i i  ? '* "  i*P-ISĴ«"l. !2Fr.fr.-beIg. 1 IO Fr. fr.-belg.|,
t i  Ur. |I2 tir.), 15 Ke. (12 Kĉ.|; malbonvalutanoj el Aŭstrio, Germanio, Hungario, 
Folio ka) «m ujo  pagas 2 »r. av. [I fr. *v.J; membroj de tie Cl ne nomitaj landoj 
pa^as 6 Ir. s v is a j |5 Ir. av,,. Monsumon en la krampoj pagas membroj malnovaj.

Se la membro ne povas pagi sian kotizon per papermono en citita valuto, 
W  Ŭ,n P*r respondkuponoj en indikita egalvaloro per rekomendita letero.

K S PEKANTO* *** "nUĜ,LO“ vidu *" °* L de 1 /v F" F- i»1"""-» de

l. ,fS „ fiu  ni“ an0 U «'varbu almenaŭ unu fervoran
membron. Mlifto al ULA estas rekomendata al Ciuj I. A . E. F.-anoj.

Millau vi faras ian demandon al la komitato aŭ redakcio, bonvolu atente tra
fe* «iujn fii* nun aperintajn sciigojn en «La Fervojisto-, julio 1923, N-ro I, kaj en 
Ofic iala Informilo depost aŭg. sept. 1923.

Redaktoro. Josef Blaiek, inspektoro. Olomouc, MUIIerova 24 (ĉeĥoslovakio)
(akceptas tiujn manuskriptojn por la Oficiala Informilo).

Kasino Emanuel KubJaek, revizoro, Pliati, Lobezskt 12 (Ĉehoslovakio)
(akceptas ĉiun monon porla  J .A .E F . kaj la Oficiala Informilo).

Kolegoj, kolektu anoncojn por nia O .  I. Postulu informojn 
ĉe nia adminis!racio (kasisto).

Grava sciigo. En ekspedado de O. I. okazis Sango. Pro la 
supreniro de preskosto kaj afranko en Germanio, oni ne plu povos 
sendi .Esperantojn kun O. I. depost februaro 1924 al ĉiuj niaj 
inembroj, kiuj ne estas UEA-anoj. La O. I. estos aparte presata 
kaj de nia administracio sendata eble nur dumonate pro Sparo de 
•franko al ĉiuj niaj membroj, pagintaj la jarkotizon supre cititan La 
januara numero t. e. la propaganda numero de UEA, estis sendita al 
Ciuj I. A. E. K-anoj, kun .speciala cirkulero de la C. O. de UEA.

Letero el Japanio. Nia amiko, S-ro S. Aoki, sekretario de 
.Japana Asocio por la Ligo de Nacioj", sendis salutleteron al ni 
el I oklo, datumita 20 decembro 1923, kiun nia redakcio kun Sojo 
ricevis la 16-« de januaro 1924. Invitante la Ĉiuiandajn fervojistojn 
al sukcesplena kunlaboro li skribas:

Karaj samideanoj i

Pesi la tertremo okazinta en nla lando la rekonstruado komencis esper
plene, tiel same Esperanto-movado pli vigligis ol antaue.

i .  ,P° r ‘a, L! f °  d* Nac,° l >am de ‘«"K* bone ekkomprenis
I  Cfi I I si . n .  lingvo, sed pro multega okupado ne povis gin 

efektivigi. Nun la Asocio arangis Esperanto-lakon sub la dankema help
ado de japana Lsneranto-lnstltuto. H

i« J j u t,-*HCrĈn i " “ I  ar,anK|" Esperanto-kurson por 50 asocianoj, sub 
lnstituto. « « a k a  kaj M. Ol, komitatanoj de Japana Esperanto-

,V ^?rda “ I®. df. de Nacioj estas eterna paco Inter la popolo!
dividita!, por klo D-ro Zamenhof Ja kreis la Intergentan lingvon. Por la

la « iu n  m.r i nKVr n,L 'V.*0 '" '•" f10’ ncPrc d«vas Interkompreni unu 
i u  P.cr *• komuna lingvo Esperanta. Do la Asocio petas vin

S ”! ;  r e s a  r * * M  ,urna,on ka| kuniabori ^
Nia redakcio kore dankas kaj ripetas, ke ni ĉiam penas plen

umi man programon propagante la internacian lingvon Esperanto. 
Reciproke n, sendos al S-ro S. Aoki de tempo al tempo nian 

: Samt*mp« ni invitas sincere S-ron S. Aoki kaj liajn amikojn,
I v u i f .  ®ble ,al r» paropreni nian fervojan fakkunsidon dum 
ia AVI" Universala Esperanto-Kongreso en VVien.

Nomaro de I. A. E. F. (Vidu la numeron de O. I. Aŭgusto- 
Septcmbro 1923 ) La membroj, kies adresoj publikigitaj en ambaŭ 
numeroj de malaperinta «Fervoja Esperantisto- (numero I—65—183) 
en la unua numero de .La Fervojisto* (de N-ro 184-261) kaj en 
nuna .Oficala Informilo* (de post N-ro 262 . .) estis erare publik
igita, anoncu tuj per postparto la gustan adreson al nia asocia 
kasisto E. KuMsek en Plieti. La membroj, kiuj ne informas nin. 
ne plendu pri malregula ricevo de la O. L

m D a u r ig o .
N-roj 270- 278 estas rusaj samideanoj varbitaj dum la Uni- 

versata Kongreso en Nurnberg, de nia asesoro por Ruslando, S-ro 
Mi hado Valentinov, instruktoro en Moskvo, ĉudevskoj N-ro 6 
Li promesis la alsendon dc la adresoj, sed gis nun ni nenion ri
cevis, tial ni ne povas publikigi la nomojn. i
Mn 'T*™- Hlar f Ŭfsi° 34, Ĉeĥoslovakio.
280. Jan Smotlacha, staciestro, Bezdruiice, ĉeĥoslovakio.
281. Ladislao Aris/, Lom u Mostu, ĉeĥoslovakio.

{Su P SJo-ensko, Ĉeĥoslovakio.
283. llja Pufulo .fervojoficisto, L A. E.F.-delegito, Zagreb. Jezuitska

284. Marie Zfkood, oficistino, Olomouc, fervojdirekc. depart. VII, 
Ĉehoslovakio.

285. Frantiŝek Novdk, Horaidooice-Bebiny, Stacio, ĉeĥoslovakio
286. Emsi Eriksson, Slockholm, Wasterasgatan N-ro 2, Svedlando.
287. Ernenko Szŭcs, Timiŝoara, Iv. Brittiu N-ro 25, Rumanio.
288. Frantiŝek Chromec, Olomouc, Wilsonovondm.24, ĉeĥoslovakio.

Por la asocia jaro 1923-24, t. e. de post I augusto 1923 ĝis’ 
31 julio 1924, pagis jam la kotizon jenaj gesinjoroj: Leg N-roi:
1,3, 4,8,9, IO, l i ,  14, 16, 21-23, 27,31,49,54-56,76-78,80-83 
85, 88, 92, 102, 106. 113, 131, 148, 159, 172. 197, 198, 205, 211, 215 
219, 220, 222, 232, 233. 238, 240, 245. 248, 249, 251, 253-255 257 
259, 260, 261, 263, 264, 266- 267—270- 278, 297- 286, 287, 288.

La posedantoj de fii tie cititaj legitimacioj regule pagas la jarkotizon; sed Ciu 
leganto vidas, ke mankas ankoraŭ Ia plimulto de I. A. K  F.-anoj, kiuj nekompren
eble prokrastas plenumi sian devon Nia estraro pro donita vorto al UEA-eslraro 
devas kai volas pagi precize tiumonate la fiksitajn preselspezojn.

La administracio de O. I. estas devigata denove peU ĉiujn atigintajn I. A. E.F.- 
anojn, ke 1)1 ne plilonge hezitu pagi la kotizon.

JLa t' maj k tatutoj voĉdonrajtas en la estonta jarkunveno nur aktivaj membroi, 
t. e. kiuj pagis la jarkotizon fiksitan en la estinta jarkunveno.

Internacia Fervoja Konferenco
en Ĉeskĉ Budĉjovice.

j Raporto de S-ro Emanuel Kubdsek.
.

k  •. LS d“. Ia konferenco, fervoja centra inspektoro S-ro johana
rritsch, oficiale invitis nian kasiston, S-ron E. Kub/lsek, kun deziro, ke li 
partoprenu dum Ciuj 4 tagoj la laborojn, kiel raportisto de esperanta gazetara.

Kun plezuro ni publikigas lian interesan raporton petante, ke ankaŭ 
aliaj esperanta) gazetoj afable ĝin represu.

laude la 24 januaro 1924 en granda salono de magistrata domo 
en Lcske Budĉjovice (Ĉehoslovakio) oni malfermis internacian fer
vojan konferencon, en kiu krom aliaj gravaj problemoj oni traktis 
pri Ia horaro de rektaj kaj rapidaj interligaj tralikoj por ŝarĝvagon- 
aroj, precipe en limstacioj inter Ĉeĥoslovaka Respubliko, Aŭstrio, 
Jugoslavio, Italio kaj Hungario, aplikata dum la jaro 1924-25. 

La konferencon ĉeestis delegitoj de I’ jugoslavaj Stataj fervojoj,
! italaj austriaj kaj hungaraj, delegiioj de Tiama aŭstria sudfervojo 
kaj hungara sudfervojo. plie reprezentantoj de I’ Ĉeĥoslovaka fer
voja ministerio kaj la koncernaj direkcioj de I’ ĉcĥoslovakai Stataj 
iervojoj. '

La ĉeestantaron bonvenigis per tre sincera parolmaniero la 
urbestro, ministreja konsilanto S-ro «rdi, akcelante la gastigeman 
trajton ĉehoslovakan kaj la slavan karakteron entute, kaj esprimis 

| esperon, ke ĉiuj delegitoj estos kontentaj. Li deziris al la konfe
renca laboro la plej grandan sukceson.
... f 0! 1 ti® prenis la parolon direktoro de I’ Stataj fervojoj el 
Plzeft, S-ro Koldĉek. Li bonvenigis la delegitaron sur la teritorio 
.. .Slf  direkcia distrikto. Li akcentis la signifoplenan penadon de 
c iu j  feivojaj administracioj pri la plibonigado de internacia fer
voja traliko, de la komercaĵ-transporto kaj esprimis esperon, ke la 
sukcesplene plenumita laboro aipolos kiel al fervojaj administracioj 
tiel ankaŭ al la komerco la dezirindan utilon.

Kiel reprezentanto de ĉeĥoslovaka fervoja ministerio bonven
igis ĉeestantojn la ministeria konsilanto ingeniero Hula per la 
sekvanta parolo:

.Tre estimataj sinjoroj! Estas por mi granda honoro kaj ple
zuro, ke nu povas inviti vin en la nomo de P tervoja ministerio de 
ĉeĥoslovaka respubliko al la komuna laboro sur la teritorio de 
ĉeĥoslovaka. sudbohema metropolo.

ĉ i tiu plezuro pligrandigas ankoraŭ per tio, ke vi kunvenas 
hodiaŭ, estimataj sinjoroj, unuafoje por konstrui firman fundamenton 
al internacia ŝargtrafiko, kies signifon en intereso de la ekonomia 
potenco de Ciuj Statoj mi ne bezonas plu aparte akcenti.

Same kiel estis konstatite jam dum Bologna kaj Budapesta 
konferenco, naskigis ĝenerala bezono, ke oni dediĉu al la inter
nacia ŝargtrafiko almenaŭ saman zorgemon, kiel al la internacia 
pasagertrafiko. La ekonomiaj interesoj de ĉiuj Statoj postulas, ke 

| la «ervojo, transportadu la akceptitajn komercadojn, kiel eble plej 
rapide al la difinita Ioko, Y ]

Memkompreneble, ke la rapida kaj seninterrompa (rapporto 
estas ebla sole sur la firme fiksitaj horaroj, kiuj kontentigos Ĉiujn 
partoprenantajn fervojajn administraciojn.

La plej grandan barilon kaj malhelpajn por la rapida trans
porto de I sendejoj faras, kiel montras al ni la sperto ree kaj ree 
ia dogana, .nanca, procedoj pri la transportataj objektoj kaj jus 
Ĉt tiu problemo estos la ple, granda kaj plej malfacila tasko por 

; vi, limigi la prokrastadon de la transportataj sendatoj, per la kon- 
vena alvenado de ̂ argvagonaro} en la limstacioj, por mallongigi 
tie la necesan halton gis la limoj de ebleco.

^pligrandan gravecon por la rapida transporto de Ia ŝarĉ- 
j sendejoj havas ankaŭ gusta arango dc P vagonaroj.

_ Ĉ‘ ‘*U cerle ®aI.laci,a kaj grava laboro, mi vin ankoraŭ
ple,sincere bonvenas ka, deziras al via laboro bonan sukceson!*1

(D a u r ig o  sekvos.)



N ° 3 *  E S P E R A N T O  ☆ 49 (13)

H R O N IK O .

Brazilo.

Rio de Janeiro. La 15 decembro vespere, ĉe S-ino Adĉle 

Duarte de Souza, prezidantino de la malnova asocio .Virina 

Klubo-, okazis ĝenerala kunsido memoriga de la naskiga dat

reveno de Zamenho!. Post la kunsido oni ludis, kantis, de

klamis kaj dancis.

— La morgaŭan tagon kelkaj dekoj da gjesperantistoj kun- 

tagmanĝis ĉe salono de la Palaco de I* Komerco, kie funkcias 

la Komerca Asocio de Rio de Janeiro kaj la Federacio de la 

Brazilaj Komercaj Asocioj. Cin prezidis D ro Raul Pederneiras, 

universitata profesoro kaj prezidanto de la Brazila Gazetara 

Asocio. Legis la protokolon de Ia lasta vespermanĝo S-ro 

Ismael Gomes Braga.

D-ro E. Backheuser, universitata profesoro, legis interesan 

projekton pri Ia plej bona rimedo akceligi la progreson de Es

peranto. Sprite parolatis D-roj Heitor BcltrSo kaj J B. Meilo 

e Souza kaj bonege deklamis poezion F-ino Maria Luiza Bocayuva.

D-ro Theobaldo Recife entuziasme faris Ia oficialan parol

adon pri la vivo de Zamenhof. D-ro Backheuser salutis D-ron 

Raul Pederneiras, kiu dankis kaj faris toaston je la memoro de 

Zamenhof.

— La 22 decembro okazis la 5“ ordinara kunsido de Bra

zila Ligo Esperantista sub Ia prezido de S-ro inĝ. A Couto 

Fernandes.
•. ‘ , I - ft •

F-ino Yrany Baggi de Araujo, dua sekretario, legis la pro

tokolon de la lasla kunveno kaj S-ro Odilio Pinto, unua sekre

tario, la raporton dc la prezidanto kaj Ia bilancon de i’ kasisto.

Oni elektis S-rojn Carlos Domingues kaj Ismael Gomes 

Braga por kontroli la bilancon. La sekretario legis multajn 

leterojn lasttempe ricevitajn kaj S-ro prezidanto parolis pri 

la kreado de Centra Komitato kaj la demandoj senditaj de la 

Konstanta Reprezentaro de la Naciaj Societoj. Oni aprobis Ia 

decidojn de la lasta Universala Kongreso kaj elektis S-ron 

J. B. Meilo e Souza kiel reprezentanton de Brazila Ligo Es

perantista ĉe la Konstanta Reprezentantaro.

Britlando.

London. S-ro Gueritte, eksprezidanto dc la Franca Komerca 

Cambro en London, faris la 6 februaro en Ia Londona Sekcio 

de la Asocio de Lerninto de Francaj Superaj Komercaj Lern

ejoj paroladon pri Esperanto en la komerco. Ceestis la francaj 

komerca ataŝeo, ĉefkonsulo kaj konsulo, la prezidanto de Ia 

franca Komerca Cambro kaj multaj eminentuloj cl la franca 

kolonio.

Germanio.

Dresden. La G. E. A., loka unuiĝo Dresden, kunvenigis la 

30 januaro grandan parton de ĝia anaro en Ia feste ornamita 

..Malnova urba magistrata salono14 por ĝojigi la honoran membron 

S-inon Hankel okaze de sia 80» naskigtago. Sub Ia sonoj de 

Ia pilgrima ĥorkanto el „Tannhauser“ de Wagner, ludita de 

kvarteto de blovinstrumantoj, la jubileulino estis enkondukata 

en la salonon dum la multaj ĉeestantoj salutis ŝin per solena 

levigo. Post la ĥoralludo „Laŭdu ni Dion, potencan la regon 

de I’ tero" samideano Johannes Karsch gratulis S-inon Hankel 

per varmaj vortoj al Sia 80« naskigtago kaj donis poste detalan 

bildon pri la vivo de la jubileulino ĝenerale kaj de Sia Esper- 

anto-vivo speciale. La paroladinto menciis aparte la plenkoran, 

sindonan, la ĉiaspecan laboron kaj la fajran entuziasmon de

S-ino Hankel por nia afero kaj alvokis Ia ĉeestantaron, farigi 

simila al ŝi en tiu ĉi glorindaj celoj. La priskribo de la Esper- 

anto-vivo de S-ino Hankel estis ilustrata per kanto „Esp«rant- 

ujo“ (F-ino Hildegard Nickel, Potsdam, kiu nur por tiu ĉi celo 

venis Dresdenon, kun fortepiano-akompano de S-ro Briiggmann) 

kaj per deklamoj de poemoj el la ..Sableroj4* (F-ino Knappe, 

VVild, Schindler, S-ino Krestanoff), komuna kantado de la Es- 

perantohimno finis Ia impresan unuan parton dc la festo. Poste 

S-ro Engst gratulis nome de la Loka Unuigo, D-ro Heinrich 

Arnhold nome de G. E. A., samtempe sciigante, ke tiu Ĉi asocio 

decidis nomi S-inon Hankel ..honora membro14. Parolis post 

pianoforte-Iudo de ..Berceusc44 (Chopin) de S-ro Bruggmann an- 

korau reprezentantoj de Ia Esperanto-instruistaro (S-roj Weitz- 

mann, Scheibler, Sohrmann), F-ino Nickel en komisio de Ia 

Berlinaj grupoj, kaj F-ino Kunzc por G. E. kaj la firmo E. & B. 

La himno dc Beethoven „La gloro de Dio en Ia naturo*4 ma

jeste finis la festvesperon, kiu estis riĉa elmontro dc la granda 

honoro kaj amo, kiun la kara okdekjarulino guas ĉe la samide

anaro. S-ino Hankel en elokventa parolado dankis por ĉiuj 

gratuloj kaj bondeziroj kaj promesis, la al ŝi ankoraŭ restantan 

vivotempon same kiel gis nun dediĉi al nia kara afero!

Joh. Karsch.

Freital (Dresden). 5 marto infanfesto esp. kun varia pro

gramo.

Koblenz. Loka grupo de G. E. A. Post paroladoj nova 

kurso kun ĉ. 15 partoprenantoj. Samtempe blindulo kaj 2 surd

mutuloj studas Esperanton. — La adreso dc la 1“ sekretario de 

I la Esperanto-Grupo Koblenz estas: L. Funken, Florinsmarkt 7a. I, 

1 Koblenz.

Radebeul. La 6. II. S-ro Krestanoff paroladis en Radebeufa 

1 Ksperanto-grupo pri popolaj kutimoj kaj kredoj en Bulgario, 

Li estas invitita paroladi je la sama temo en Dresden la 27. II.

Reichenhall (Bad). Fondiĝis unuigo kun 12 anoj. Prezid.:

H. Raab, Kammcrbotenstr. 4, III.

Greklando.

Samos. Post longa kaj detala ekzameno de la Regularo de 

la flanko de la enlanda juĝistaro lauleĝc, la Samosa Tribunalo 

decidis favore por la akcepto de Ia submetita regularo kaj tiel 

Samosa Esperanta Societo definitive leĝigita, rekomencis post 

12-jara duondormo sian funkciadon kiel oficiale aprobita societo 

de la lando.

Kvindek novaj kaj malnovaj geesperantistoj rapidis enskrib

igi, kies 25 estis ankaŭ varbitaj al UEA. (Imitinda ekzemplo; 

Rim. de I’ esp. kompostisto.)

Hispanio.

Bilbao. Sufiĉe granda estas nuntempe la Esperanto-movado 

en Bilbao. Oni rimarkas, kc la preparaj laboroj por la II» Kon

greso dc Iberaj Esperantistoj, kiu okazos ĉi tie dum venonta 

junio, renovigis la entuziasmon dc niaj samideanoj. Tri kursoj 

funkcias nuntempe. — La Organiza Komitato de Ia Kongreso 

de Iberiaj Esperantistoj preparas la eldonadon dc Ĉiumonata 

bulteno, kiu estos organo de la kongreso.

Lastatempe ni scias, ke la hispana rego akceptis la honoran 

prezidantecon de la 11“ Kongreso de Iberiaj Esperantistoj. L. de O.

Cĉrdoba. Dank’ al la fervora klopodado de la del. de U. E. A 

en Cdrdoba Esperanto nun estas instruata en Ia privata lernejo 

„EscueIa Obrera44 de profesoro Vaquero, nova esperantisto.

La delegito fiksis premion de 25 pesetoj por tiu lernanto 

kiu plejbone parolos Esperanton ĝis monato majo de nuna jaro.
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Hungario.

Budapest. La 25 januaro antaŭ 40 personoj lautlegis univ. 

proi. D-ro Zoltano Pdzmdny de Szilas interesan priskribon pri 

la mondlingva literaturo de polaj kaj litovaj judoj. Vicprezid

antoj Nagy-Molndr kaj D-ro Lĉr&nd salutis en nonio de la so

cieto la profesoron pro la interesa, valora laŭtlegado en nia 
lingvo.

italio.

Genova. La laborista  Esperanto-Grupo“ post la atako, 

kiun suferis keikaj siaj anoj, nun revigligas; nuna sidejo ĉe la 

..Popolaj Vesperaj Lernejoj" en Placo Embriaci 5/3. Kunvenoj 

Ĉiumarde kaj ĉiuvendrede dc la 20,30 gis la 22. Ciu samideano 

vojaganta al Genova, estas varme petata viziti la L. E. G.’n. La 

nuna konsilantaro dc la L. E. G. estas jena: S-ro Barni, Giovanni, 

prez.; S-ro Manana, Ettore, sekr.-kas.; S-ro Zunino, Silvio, 

vicsekr.; S-ro Menichi, Lorenzo, vicsekr.; S-ro Falconi, Armando 

bibi.; S-ro Bianco, Ernesto, bibi.; S-ro Poggi, Maurizio, helpanto; 

S-ro Podesta, Dario, sindiko; S-ro Servadi, Arturo, sindiko' 

Delegito de la ..Itala Esperanto-Federacio4 estas S-ro Ettore 

Managlia (reelektita). Praktika Esperanto-kurso por grupanoj 

okazas en la grupa sidejo ĉiumarde kaj vendrede vespere. La 

L. E. G. daurigas la dissendadon de la de gi tradukita kaj el

donita (10.000 ekz.) Mazzini’a verko ..Devoj de la homoj4- send

ante gin ankaŭ al la nuna itala registaro kaj aliaj aŭtoritatoj 

ricevante aplaudajn leterojn, kiujn enkadrigitaj estas publike 

ekspoziciitaj propagande en butiko-fencstroj. Rapidan kurson 

gvidis prof. Don Facco en la Instituto Vittorino da Feltre, kaj 

baldaŭ malfermos praktikan kurson en Ia sama ejo. Helpos lin 

la loka delegito de la Itala Esperanto-Federacio. Prof. D. Facco 

nun gvidas elementan kurson Ĉe la Vespera Teknika Lernejo 
..Vincenzo Ricci**.

— Laŭ ordono de la urbestraro, D-ro Aldo Schmukher, nia 

vic-delegito, en januaro komencis kurso de Esperanto ĉe Ves

pera Komerca Lernejo. La kursanoj (14-18 jaroj) bone pro

gresas kaj avidas eksterlandajn korespondantojn. Adreso: 

Senda serale Commerciale V. Troja, Piazza Vigue, Genova.

lektigas en la rondoj de laboristaro kaj studentaro. Nia loko faras 

escepton en tiu rilato, ĉar la lokaj jugisto S-ro Krstelj kaj dekano 

S-ro Laneve entuziasme disvastigas niajn lingvon kaj ideon.

Mali Prolog (Dalm.). S-ro Nikolac preparas la grundon por 

la ekfloro de nia movado ankau en nia vilageto. 22 vilaganoj di
ligente lernas.

Podgora (Dalm,). Ideala pioniro S-ro Sumiĉ senripoze pro

pagandas de vilago al vilago. La fruktoj baldaŭ montrigos.

Dubrovnih (Dalm.). La novaj samideanoj en nia loko faras 

verajn miraklojn. La Esperanto-Klubo fus eldonis nacilingvan 

broŝuron pri la Venezia komerca konferenco, kiun oni senpage dis

donis al la komercistoj. La prezidanto D-ro Velnic preparas tra

dukon de la raporto pri Esperanto ĉe la Ligo de Nacioj.

Spiti (Spalato). Admirinda estas la laboro plenumita de la 

Esperanto-Klubo en Split dum neplenaj du jaroj, ĉie en la mondo 

ni estas jam konataj kaj Satataj. Malproksimaj samlandanoj ofte 

skribas al ni kaj interesigas pri la detaloj de la enlanda movado. 

Meritplena samlandano J. M. Vujiĉiĉ el Auckland (Nova Zelandoj 

konsciante pri la gravaj elspezoj {aritaj por la propagando en Dal

macio flanke de nia klubo en Split, arangis kolektadon por nia 

movado kaj sendis al ni belan monsumon de 2 £  17 ŝ. Ni kortuŝc 

dankas la bravan malproksiman samideanon kaj citas samtempe la 

nomojn de la malavaraj donacintoj: S-roj Rastoviĉ, Franiĉ, Periĉiĉ, 

Devĉiĉ S., Pivac, Radovanĉiĉ, Lukau, J. Katiĉ, Iviĉeviĉ, VidoviC, 

Godinoviĉ, Jugoviĉ, Devĉiĉ Z., CvitanoviĈ, Ŝimunoviĉ, Antunoviĉ! 

Bo2iĈ, Juretiĉ, DjikoviĈ, Deliĉ, Dean, Majstroviĉ kaj Vujiĉiĉ. Ilia

ekzemplo instigu ĉiujn niajn samlandanojn en la aliaj mondpartoj 
fari ion similan.

Lau la decido alprenita ĉe la I» Sudslava Esperanto-Kon

greso en Zagreb la II» kongreso de la samideanoj en Jugoslavio 

okazos en la antikva urbo Split (Spalato). Antaŭ ol decidi la 

precizan daton de la kongreso ni petas la tutmondan samideanaron 

helpi nin per taugaj konsiloj kaj proponoj. La II" signos novan

gravan epokon en nia enlanda movado, ĉiuj kunhelpu, ke gia 
sukceso ne lorestu! /?. Rupĉi^

Nederlando.

Jugoslavio.

Bakar (Buccan). Nia fervora delegito Branko tirola, ŝip- 

estro kaj instruisto dc la angla kaj esperanta lingvoj en la loka 

marista akademio, sendas al ni sian belan artikolon aperintan 

en Ia jugoslava duonmonata marista revuo ..Jugoslava Maristo** 

presita en la serbo-kroata lingvo kiel ..Jugoslovenski pomorac**, 

sub la titolo ..Maristoj kaj Esperanto**. Ci enhavas sekvantajn 

ĉapitrojn: I. Uzado de Esperanto en Ia mara vivo kaj komerco.

2. Pasilalia au lingvo internacia en ia estinteco kaj estanteco.

3. Kreo kaj evolucio de Esperanto. 4. Nuna esperanta regist

aro (C. K.). 5. Esperanto en Jugoslavio. 6. Rekomendo kaj 

peto al marista junularo kaj ministro de la instruo por komenci 

nedevigan Esperanto-instruon en la tri jugosl. akademioj en 

Bakar, Dubrovnik kaj Kotor. — Nia delegito malfermis Esper

anto-kurson en Ia sama akademio kun 18 lernantoj.

Igrane (Dalmacio). Dank’ al la sindona agado de samide

ano R. Grbitf malfermigis la unua kurso kun IO lernantoj. La 

oftaj vizitoj de S-ro Sumiĉ, vigla pioniro el Podgora, alportas 
al nia loka movado tre bonajn Iruktojn.

Kordula (Dalm.) La supera impostestro S-ro Drvis gvidas 

kurson kun 32 partoprenantoj. Krom tio li instruas 4 instruist

inojn de la Ioka monahinejo. En multaj lokoj de nia insulo 

kreskas la intereso por Esperanto. Notindaj estas la sukcesoj en 
Blato. BaĉiScĉ kaj 2rnovo.

Orebiĉ (Dalm.). Ne Ĉie ni povas konstati torfan intereson de 

inteligentularo por Esperanto, Ĉar la plej multaj interesantoj ko-

En la jara ĝenerala kunveno de akciuloj de la «Centra

Esperanto-Librejo** la bilanco, la konto de perdoj kaj profitoj

estis aprobitaj kaj la dividendo fiksita je 5®/0 (antaŭan jaron

572°/o). Kiel komisaro estis reelektita S-ro D-ro H. C. Mees 
en VGravenhagc.

Palestino.

En tiu ĉi interesa lando, lulilo de potencaj religioj, nia 

movado komencas enpenetri. La tondo de hejmlando hebrea, 

kauzis la enmigron de Ĉiulandaj hebreoj, inter ili pluraj esper

antistoj, kiuj nun kiel pioniroj eklaboras por nia afero. En 

jaffa, Iel Aviv, Har Kineret, Jerusalem jam estas radikoj de

estonta arbo. Hektografita gazeto «Hebrea Esperantisto4* el
donigas.

Portugalo.

Lisboa. Oni povas diri, ke la movado en nia urbo revivas. 

Baldau Lisbona Societo rekomencos sian laboron kaj estas 

preskaŭ certa la oficialigo de Lingva Subkomitato, kies sekre
tario estas S-ro Martins d’ Almeida.

Esperantista rondo Amikeco. Okazis 6 januaro inaŭgurfesto 

de tiu Ĉi rondo en ĝia sidejo „Rua dc Fĉ“ 23. IO. Prezidis 

S-ro francisko da Silva kaj varme parolis pri la kara ideala 

S-ro Jaustra, samideano Winkler, pola samideano, H. Hohĥejzer 

kaj Saldanha Carreira. La viglaj samideanoj, kiuj estas la nuna 

kaj unua direktantaro de la societo, S-roj Delgado, Costa e
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Franco donacis poste glasonda porto kaj oni toastis entuziasme 

je la vivo de la societo kaj prospero de Esperanto en nia lando.

Esperanta Portugala Polica Societo. Dimanĉon 12 januaro 

okazis la remalfermo de tiu ĉi societo per Iesto prezidita de la 

generala Komisaro de la Polico. Tiu Ĉi estas tute favora al la 

ideo kaj jam permesis la kurson kiu havas 30 lernantojn kaj 

inter ili 4 policestrojn. Ciuj vigle laboras por ke baldau la societo 

interrilatigu kun Ia similaj en la eksterlando. La nuna komisaro 

eslas Ia militkruca majoro Ferreira do Amaral. La kurso estas 

gvidata de Saldanha Carreira.

(Lati letero de S-ro Saldanha-Carreira).

Pola Respubliko.

Warszau>a. Fine de pasinta jaro lormiĝis tie ĉi «Akademia 

Esperantista Rondo" Ĉe Hebrea Akademia Asocio (Zydowska 

Strzecha Akademicka). La estraro konsistas el: I. Prez. St. 

Folman. 2. Sekr. J. Wizenberg. 3. Bibl-ino Judyla Bresler.

4. Kas. David Frischman. La rundo aranĝis ciklon de prelegoj, 

el kiuj unu jam aperis en 19 januaro 1924. Parolis E. Wiesen- 

feld pri «Historiozofio de internaciaj lingvoj’4 kaj S-ro Hartman 

pri «Hodiaua stato de esperantista movada44.

La rondo malfermis du kursojn kun 25 partoprenantoj- 

Gvidas S-ro Jerzy Pik. Aligas 40 gestudentoj al la Akademia 

Rondo (5. II 24.)

Adreso por korespondado: Akademia Esperantista Rondo 

Ĉe Zydowska Strzecha Akademicka, Warszawa, Nowy Swiat 21, 

aŭ prez. S-ro Stanislaŭ Folman, Warszawa, Partska 13a.

Stryj. La 2 decembro ekskursanoj de Borislava grupo esp. 

aranĝis propagandpublikigon kun ekspozicio de esperantajn]. 

Okaze loka junularo de fervoja Laborista Ligo arangas la novan 

grupon en petroldistriklo.

Rumanio.

Bucuresti. Komitatkunsido de Ruma Esperantista Societo 

(RES) decidis elekti por ekstera reprezento kiel vicprezidantojn 

S-rojn Henriko Fischer (L. K.) kaj D-ron Francisko Iosif; kiel 

gen. sekr. S-ron inĝ. I. Giuglea; kiel reprezentanton de la al

igitaj landpartoj S-ron majoron A. Hasentthrl; kiel reprezent

anton de UEA S-ron ĉefdelegiton Andreo Ce kaj kiel sekretario- 

kasiston S-ron Tiberio Morariu.

La 16 februaro okazis ekzameno de esp. kurso en la ŝtata 

iiceo «Malei Basarab14. La ekzamenon prezidis S-ro Constan- 

tinescu, direktoro de Ia lernejo, kiun agrable surprizis la flua 

parolo de la liceanoj partoprenintaj la 12-lecionan kurson.

Caransebes (Banalo). La IO februaro, dimanĉe vespere 

okazis propaganda kunveno en la «Katolika Kunvenejo44. Ceestis 

ankaŭ esperantista delegitaro el Bukuresto. Ceestis ĉirkau 200 

personoj, el kiuj multaj enskribigis al la nova kurso de S-ro 

Edmundo Vincze, del. de UEA. En la hotelo «Verda Arbo44 

bankedo kun gaje esp. atmosfero finis la sukcesan prop. vesperon. 

Kiel gasto Ceestis ankaŭ S-ro Emanuelo Berger el Timisoara.

Lugoj (Banalo). La l i  februaro en la festa ĉambrego de 

hotelo «Dacia44 estis propaganda kunveno ĉeestita de ĉirkaŭ 

cent personoj, inter ili S-ro prefekto Cornean, S-ro urbestro 

HarambaŜa kaj la direktoro de la polico k. a. Prezidis S-ro 

advokato D-ro Horvath, prelegis kaj parolis S-roj D-ro Horvath, 

A. ĉe kaj T. Morariu. La favora konduto de la estraroj multe 

helpas la kursokomencajn laborojn de la fervora UEA-Del. 

S-ro Edmundo Vincze.

Targul-Mures (Transilvanio). En la urba komerca lernejo 

S-ro direktoro Diaconescu enkondukis esp.-kursojn, kiujn gvidas 

S-ro P-ro D-ro Kadar.

— S-ro Francisko Rado, instruisto, la 12an de januaro 

malfermis kurson por 37 gelernantoj 8 — IO-jaraj.

Tighina (Besarabio). S-ano I. Bauch gvidas kurson por 

8 personoj.

Turnu-Severin Mihaelo Dudas, del. de UEA en Orsova 

faris lie Ĉi viziton, la 20°n de januaro, por prepari kurson kaj 

grupon.

Proceso kontraŭ Esperantistoj en Rumanio.

La verda stelo rigardita kiel ruga.

La 28“" de januaro antaŭ la militista tribunalo en Ciuj 

(Transilvanio, Rumanioj okazis interesa pritraktado de proceso 

kontraŭ 28 junlaboristoj, inter kiuj pluraj esperantistoj, akuzitaj 

pri komunismo.

En la jaro 1922 la junlaborista organizajo en Ciuj aranĝis 

kulturajn prelegojn kaj kursojn, inter kiuj ankau tiun de la lingvo 

Esperanto. La partoprenantojn baldaŭ oni arestis, kulpigis ilin 

pri komunismo, la verdstelan insignon deŝiris, esperantajojn 

konfiskis, kaj tenis ilin dum 5 monatoj en malliberejo. Post la 

esplorado oni liberigis ilin, sed la procedo daŭris gis nun.

La ĉefa kaŭzo de la bedaurinde persekuto estis eraro de 

policanoj, kredantaj, ke la verda stelo, ĉar kvinpinta, estas 

komunista insigno.

Kvankam sur la kulpolisto trovigis nenio pri Esperanto, 

tamen la defendo citigis antaŭ la jugistaron kiel atestantojn 

ankaŭ S-rojn Andreo Ĉe kaj Tiberio Morariu, gvidantojn dc la 

rumania Esperanto-movado el Bucuresti, por klarigi al la juĝcjo 

kaj polico, ke Esperanto kaj komunismo ne estas la samaj aleroj. 

Sed tio montriĝis nenecesa, ĉar la inteligenta kaj bonvola pre

zidanto de la juĝistaro, S-ro kolonelo Tucas, en la ĉeesto de la 

cititaj esperantistoj, mem faris la jenan deklaron: «Pro la kursoj 

de Esperanto ne eslis farata kulpigo, ĉar lerni Esperanton estas 

ja eĉ laudinda afero. Mi deziras, ke ĉiu homo lernu tiun lingvon, 

Kaj ankaŭ mi mem volonte lernus ĝin, se mi havus la sufiĉan 

tempon, ĉar Esperanto estas ne nur utila afero, sed ankaŭ tre 

bela kulturmovado, por interproksimigi la homojn. Sed, se iu 

uzas tiun lingvon por celoj malpermesitaj, kaj se trovigas pruv

iloj, tiam oni punas lin same kiel pro krimoj faritaj per alia 

lingvo.”

ĉar seriozaj pruvoj pri la kulpeco de la senkulpe persekut

itaj kaj suferintaj junuloj mankis, la juĝistaro absolvis ilin.

La inteligentaj vortoj de Ia prezidanto sage kontraŭdiras Ia 

ridindan kaj stultan opinion de bedaurinde sufiĉe multaj obskur- 

uloj, ne kapablaj trovi la diferencon inter la lingvo kiel neutrala 

interkomprenilo, kaj iu movado, servebla per tiu lingvo.

Lastatempe ni legis pri similaj aferoj okazintaj en Polujo. 

Ni esperas, ke la kompetentaj samideanoj klopodos klarigi ia 

konfuzajn ideojn. E. C. R.

Printempo en Sicilio.
Klasikaj reprezentadoj okazos en la greka teatro de Siracusa 

(Sicilio) dum ĉi tiu printempo. Ilala fervojo donas 50 procentojn 

da rabato. Esperantistoj dezirantaj ĉeesti kaj partopreni inter

nacian Esperanlo-kunvenon tie petu informojn de prof. Luigi Scatd, 

Via Cavour 43, en Siracusa (Italio).
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Esperantistoj, precipe Del. de UEA, nepre sendu gazet

artikolojn tiurilatajn — pro priesperanta propagando — al 

A. Pitlfk, Praha II. 1999, kiu ai Ciu sendinto sendos poŝtkarto* 

la lasla lotogralaĵo de D-ro Zamenhof. (La februara nu

mero de nia gazeto jam estis prespreta; liai ni aldonis rimarkon 

Ce la artikolo pri Smetana pri supra dissendo.)

Celoj:

1. Faciligi rilatojn inter Radiuloj tutmonde per la internacia 
lingvo Esperanto.

2. Liveri teknikan helpon kaj informon de internacia karaktero 

per Esperanto al Ciu interesis pri Radio, esperantisto au ne.

3. Ellabori esperantan radio-vortaron.

4. Eldoni ..Internacia Radio-Revuo“, kiu interalie per esperanta 

resumo de originalaj artikoloj el diversaj lingvoj, dispon

e b la s  al la legantaro teknikajn dokumentojn alie nehav- 

eblajn, kaj kompreneblajn nur tre malfacile.

5. Pritrakti ĉion alian, kiu estas en la kampo de internacia 
Radio-asocio ĉi tia.

Membreco.

Povas membrigi ĉiu persono, esperantisto au ne, kiu sin 

interesas pri Radio, amatore aŭ profesie, kaj favoras la adopton 

de Esperanto kiel la Internacia Radio-Lingvo.

Kotizo.

La jarkotizo en Britujo estas I Ŝ.; alilande unu svisa franko 

aŭ ties ekvivalento; kiun oni pagu al la Hon. Sekretario je la 

adreso sube montrita, aŭ a) nacia sekretario kie tia ekzistas

Prezidanto: Honora Sekretario:

D-ro Pierre Corre! (F. A. E.) Harry A. Eplori F. B. E. A.

Comitĉ Intersocieiaire 17 Ch.tsworth Ro.d

97 Rue' Rolate L° " d° "  E' 5
Versailles (France)

*  ^  *  ■☆

Paroladoj el Gen&ve.
UEA arangos por Lundo, 31 Marlo, je 21 h. (centra Eŭropo) ‘ 

do 8« vespere (Londono) el Ĝeneva radio-stacio (ondlongeco: 

HOO m.) paroladon dc D-ro Privat esperante pri la programo 

de la Aprila Konferenco en Genfeve. La Mardon, 18 Marlo, D-ro 

Privat parolados france pri mondlingvo kaj Radio el la sama 

stacio je 13 h. 15 m. (C. E.) do tagmeze por francoj. Aŭdintoj 

bonvolu sendi poŝtkarton al UEA tuj poste, por ke oni sciu gis 
kia distanco oni aŭdis.

S-ro A U G U S T I N  P I T L I K
ĉefkomisario de ĉeĥoslovaka Komerca Ministrejo

(ĉe Broadkasta aparato).

Paroladoj el Praha.
Sekve dc la sukcesinta parolado pri ĉeĥoslovakio, auskult

is  en Ĉiuj partoj de Eŭropo kaj priskribita en multaj fumataj 

diversnaciaj „Radio-Journal‘ de Praha arangis el sia stacio 

Kbely apud Praha la 2 Marto, je la 21 h., esperantan paroladon 

de S-ro Pitlfk pri la eminenta komponisto ĉeĥa Frederiko 

Smetana, kies centjaran datrevenon naskigan la ĉeĥa nacio la

2. III. 1924 solene festis. Lia opero ..Vendita fianĉino“ estis 

prezentita en Ciuj Cefaj operejoj de la mondo. La paroladon

•ntaŭiris de 19 h. 15 m. — 21 h. radiotelefona koncerto, enhav
anta komponajojn de Smetana.

Parolado el Newark, N. J., Usono.
Je la 6,15 horo vespere (18,15 horo de la tago Novjorka 

tempo) 5 aprilo 1924, mi parolados de WOR-stacio en Newark, 

New Jersey, Usono. Tiu stacio uzas 405 metrojn de ondolongeco, 

kaj kutime anoncas la programerojn sub nomo „Bambergers‘, 

anstataŭ aŭ kune kun „WOR“. Oni jam ofte aŭdis Ci tiun stacion 

gis Mez-Eŭropo, ia Havaj insuloj en la Pacilika Oceano kaj 

Mez-Ameriko, ĉ i tiun fojon mi esperas, ke eĉ Japanujo kai 
Hinujo aŭdos WOR.

Multe da intereso ekzistas Ĉi tie pri tiu Ĉi eksperimento,

ĉar mi anoncis, ke mi faros la unuan klopodon paroli de Nord-

Ameriko en Esperanto trans maroj ka; landlimoj. Pro granda

propagando kiun ni en Ameriko lastatempe faris pri Esperanto

kaj radio-telefono, dek-miloj da radio-amatoroj atendas la 5 aprilo.

Mi komencos la paroladon en angla lingvo por propagandi nian

aferon al Nord-Ameriko kaj Anglujo, sed la lasta parto estos

en Esperanto al la tuta mondo. La horo estas Novjorka tempo;

gi estos 23,15 horo en Londono; la 0,15 de dimanĉo, 6 aprilo

en Parizo kaj Berlino ktp.; la 8,15 dimanĉon en Tokio; la 5,45

sabaton vespere en Habano, Kubo; 5,15 vespere en Meksiko- 
Urbo ktp.

Mi petegas ĉiujn samideanojn uzu Ĉi tiun okazon kiel eble 

plej multe kiel propagandita kaj se ili audas min, sendi al mi

^ rJ la± gram°  mal,ongan sciigon pri la fakto, adresante jene: 
SAYERS, UNIVERS, NEW YORK. Se vi ne povas kablegrafi 

tuj almenaŭ sciigu min letere, por ke mi povu utiligi la okazon 

plej bone en nia propagando. Mia poŝtadreso: James Denson 

Sayers, Box 223, City Hall Station, Neu) York, Usono. Mi an

kau petas, ke ĉiu Esperantisto, kiu interesigas pri radio-telefono 

kaj Esperanta Monda Radio-Ligo tuj skribu pri tiu fako al mi.

Internacia ‘Radio-asocio.
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A lvoko j.

Esperantista gazeto regule ricevas aron da .Alvokoj" pri 

celoj ĉiuspecaj. La represo de tiuj prozaĵoj kun tiom da super

lativoj, adjektivoj kaj ofte superfluaj vortoj ne ĉiam estas ebla, 

malgrau la plej bona volo de la redaktoro. Ankaŭ trovigas 

ofte parto kiu tre bone povus esti anonco kaj pagata por helpi 

la gazeton. Inter la 15« kaj 31« januaro ni ekzemple ricevis 22 

alvokojn kiuj mezuris entute 6,5 metroj da manuskripto. Pres

ante ilin ĉiujn, pli ol duono de la gazeto .ESPERANTO" estus

plenigota.

Ni do tre petas niajn korespondantojn sin limigi je la plej 

necesa kaj forlasi ĉiun troan esprimon: unuvorte „alDoki* 

koncize. Tiel, ili plezurigos ne nur la redaktorojn, sed ankaŭ I 

la legantojn, kiuj preferas legi pri faktoj kaj realajoj. — Pro la 

nepra devigo je sparo, ni de nun resumos la alvokojn laŭ la 

disponebla Ioko, sed ni preferus ilin ricevi jam resumitajn. 

Estos de nun Konkurso: La plej mallongaj aperos unuavice.

Red.

m *
*

Surdmutuloj kaj Esperanto.

Bazante sin sur propono farita de la loka grupo ,en Koblenz 

al la Kongreso en Nŭrnberg kaj sur eksperimento farita en 

Koblenz, Ĉe kiu tri surdmutuloj skribe montris lerneblecon de 

nia lingvo, la loka grupo deziras scii ĉu ankaŭ en aliaj lokoj 

surdmutuloj studas Esperanton. Respondojn oni adresu: Esper- 

anto-Grupo, Adr.: S-ro Emil Stroh, Lŭhrstrasse 90, Koblenz a. 

Rhein (Germ.)

* *
*

Ĉinaj Esperantistoj.

La kreskanta intereso por nia lingvo en oriento bedaŭrinde 

renkontas gravan malhelpon. Ĉina studento. . .  estas malriĉa; 

U aĉetoj de libroj en Esperanto estas por la plimulto. . .  revo 

nerealigebla aŭ nur kun eksterordinara penado, ĉe la Nacia 

Universitato en Peking, centoj da studentoj lernas nian lingvon. 

Por fondi bibliotekon en la universitato, oni sendu disponeblajn 

malnovajn librojn kaj gazetojn, kiuj estas kore akceptataj kaj 

dankataj. Adresu: K. ĉ . Sunfizo, Del. de UEA, Docento de 

Universitato, The National University ol Pekingj(ĉinio).

la Konferenco de Esper. Bankoficistoj.

Okaze la XVIaIUniversalaJJKongreso de][Esperanto enJVVien, 

aŭgusto 1924, aranĝos la ‘.Grupo Jde Esper. Bankoficistoj* en 

Wien Konferencon de samideanaj kolegoj. Por havigi riĉan I 

raportmaterialon la gekolegoj el ĉiuj landoj estasuzataj skribi 

al la grupo plej baldaŭe. Adreso: S-ro R. A. ĉech, Wien 1X/1, 

l>' Orsayg. 7/23 (Aŭstrio).

* *
*

EnketoLĉe laboristoj.

La subskribintino, studentino ĉe la Virina Lernejo por 

socialaj studoj kaj membro de UEA dissendis dum"tiu’ĉi monato 

enketon al laboristaj grupoj pri lernado de nia lingvo.

Personoj ricevantaj tiun demandaron bonvolu respondi I 

kiom eble plej precize; sinceran dankon al ĉiuj.

F-ino J. Chappuis,

Chemin Bizot, Genfcve (Svislando).

Festo de floroj en Locarno.

Okaze de tiu ĉi festo je la 6 aprilo, la Lokarnaj samideanoj 

intencas organizi florumitan veturilon sur karmino-aŭtomobilo 

kun esperanta simbolo.

Tiucele ili deziras ricevi ideojn aŭ proponojn pri ia arango 

de tiu veturilo.

La propono kiu estos elektita ricevos premion, ĉiu pro

ponanto ricevos detalan raporton pri la festo de floroj.

Proponantoj skribu al la Esperanta Grupo Locarno (Svis

lando).

*  *
*

Alvoko al la Framasonaro tutmonda.
K. F. Fr.

Dum ia Esperanto-kongreso en Nŭrnberg la framasonoj ĉe- 

estintaj kunvenis kaj decidis restarigi la .Universala Framasona 

Ligo*, kiu jam antau la milito ekzistis sub la prezidanteco 

I de D-ro Magalhaes Lima, Gr. M. de Portugalo. Tiu ĉi ligo 

havas por ĉefa celo la alproksimigo de la F-roj de la tuta 

mondo. Ĉar neutraleco es'as precipa kvalito de la ligo, oni 

elektis Esperanton kiel oficialan lingvon. Por ebligi la al- 

| iĝon ankaŭ al ne-ankoraŭ-esperantistoj oni provizore ankau 

povas uzi la naciajn lingvojn. La ligo sin ne okupas pri de

mandoj de regulareco aŭ dc sistemoj, ĝi estas super ĉiuj fra

masonaj potencoj kaj estas simpla societo de framasonoj. Ni 

konsideras, ke alproksimigo, kaj antau ĉio repacigo inter la fratoj 

de diversaj landoj estas urĝa kaj inda tasko. Nia alvoko do sin 

turnas al ĉiuj framasonoj de ĉiuj landoj, kiuj samopinias, aliĝi 

al nia ligo.

Jam ekzistas reprezentantoj de la U. F. L. en preskaŭ ĉiuj 

landoj kaj ĉie la ideo estas entuziasme akceptata.

La kotizaĵo por 1924 estas 2 svisaj frankoj aŭ egalvalora 

mono. Por landoj kun malalta monkurzo, malpliigo povas 

okazi.

Oni sin anoncu rekte al la subskribinto, prezidanto de la Ligo.

D-ro med. Fr. Uhlmann, priv. docento, 

Missionstr. 48, Baseto [Svislando].

* *
*

Esperantistaj filatelistoj.
Jam kelkajn jarojn antaŭ la milito mi interŝanĝis kun bona 

sukceso poŝtmarkojn kun eksterlandaj samideanoj. La delegitoj 

de UEA konigis al mi fidindajn seriozajn kolektantojn.— Okaze 

de la Kongreso en Niirnberg mi volis fondi ..Centran oficejon 

por intersango de PM inter esperantistoj*, sed poste mi estis 

bedaŭre detenita viziti la kongreson. Mi nun tie alvokas ĉiujn 

esperantistajn filatelistojn fondi kun mi tiean Centran Oficejon. 

Mi, sperta, longjara filatelisto, estas preta, preni sur min la 

direktadon de la oficejo kaj petas la filatelistaro^ precipe trans

oceanan, sendi al mi fruktdonan materialon de neordinaraj PM 

de liaj landoj interŝanĝe je PM de aliaj landoj laŭ iu katalogo. 

Malgranda sendato ne valoras la sendkostojn.

Justeca konsilanto (Justizrat) advokato F. Goldbach. 

Memmingen (Bavario), Del. de UEA.

A i L  M I A J  K i J I V L ,  A  I I O  H A  N  T O J

Oni sendu la  m anusk r ip to jn , 
k r o n i k a ĵ o j n ,  a n o n c o j n  

ĝ i s  l a  15® d e  ĉ i u  m o n a t o  
po r  apero  en la sekvan ta

m onato .
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Oficialigo dc Esperanto ĉe Poŝto 
kaj Telegrafo.

Kici ni jam sciigis, la lnternacia Ligo de Esperantistaj Rost

itaj Telegraf-oficistoj (ILEPTO) petas de la Internaciaj Unuigoj 

de ia Pollo kaj de la Telegrafo, ke ili, au iliaj venontaj kon
gresoj konsentu:

L permesi ia uzadon de hsperanto en la internacia rilato 
administracia:

se la donacanto deziras tion. La temoj cstos publikigataj er

Esp. Junularo kaj — se eble — ankau en aliaj gazetoj.

ĉ iu  partoprenu, laueble, por ke ni povu raporti pri vera 
internacieco en Wien je la XVI» Kongreso.

Reinhold Scheibler, prez., Georg Streidt, Richard Muller,
instruisto, lingvoinstruisto, instruisto,

Dresden-Wurgwitz. Leipzig-Leutzsch, Auerbach i. V.,
Lindenouerstr. 43 II. Gabelsbergerstr. 2

2. rekomendi al la geoficistoj, almenaŭ al la junaj, lerni 
Esperanton;

3. eldoni parton de la aliaj internaciaj revuoj, au apartajn 

revuojn en Esperanto por la jam multnombra esperantisto 
geoficistaro;

4. faciligi la vojagadon per afidoj «Oni parolas Esperanton*, 

aŭ verdan stelon, ĉc la giĉetoj kie dcĵoras Esperantisto;

5. permesi la uzadon dc Esperanto kici „klara“ telegram- 
lingvo.

La XV» Esperanto-Kongreso en Nurnberg akceptis unu 

anime tiucelan rezolucion kaj ĉiulandan kolektadon dc sub

skriboj de esperantistoj kaj neesperantistoj kiel subteno kaj 

aldono al ambau, farotaj petskriboj por la Poŝta kaj Telegrafa 
Unuigoj, dum venonta monato aprilo.

La subskribinto ricevis jam en Nurnberg aron da duoblaj 

subskriboj, fordonis listojn kaj sendis gis nun entute 2000 listo- 

parojn al ĉiuj esperantistaj redakcioj, komitatanoj, societ- kaj 

grupestroj, kaj precipe al delegitoj kaj fakestroj, sed anstataŭ 

minimume 20 000 duoblajn subskribojn, rericevis ĝis nun nur 

2<>0 listoparojn kun entute 13.000 duoblajn subskribojn. Tamen, 

por sukcesigi niajn petskribojn, ni devas aldoni multe pli altan 

nombron da subskriboj. Urgas, ĉar la 4 junio 1924 malfermigon 

en Stockholm la 8« Kongreso de la Internacia Poŝtunuiĝo kaj 
post nelonge la Telegrafa Kongreso.

Ni do petas vin Ĉiuj subskribu, subskribi^ kaj resendu 

nur tutplenigitajn listojn kun bonaj esperantistaj kaj necsper. 

a litista j subskriboj, precipe ankau de geoficistoj, ĝis plej malkut

ime dc aprilo, pli bone jam ĝis fino de marto 1924, al la sub

skribinto. Listoj estas ankoraŭ haveblaj ĉe la subskribinto- 

Helpu do ĉiu kaj kolektu subskribojn en siaj rondoj kaj en sia urbo.

D-ro Ed. Spielmann, vicprez. dc ILEPTO 

P. K. 174 Transit, Bern (Svis.)

Polico kaj Esperanto.
La ..Tutmonda Polica Ligo4* petas Ja delegitojn de UEA, ke 

ili bonvolu tuj post la sciigo pri Ĉi tiu alvoko ekkomenci ener

gian propagandon ĉe ilia policestraro sciigante ilin:

1. pri la ekzisto de nia fakligo esperanta, havante en 178 
urboj 800 membrojn;

2. pri nia nunjara Liga Kongreso en VVien;

3. pri la decido dc la I» Internacia Viena Policĉcfa Kongreso 

(VVien 1923), Iau kiu oni nunjare decidos pri la enkon

duko de Esperanto. La II» Policĉcfa Kongreso, same 
en Wien, okazos post la nia;

4. pri la ekzisto de nia liga fakrevuo, oficiala organo 
„La Policisto44;

5. pri tiu ĉi fakto, ke laŭ la enketo de la prusa ministro 

D-ro Scvering, soie cl la prusa regno, sin anoncis 2030 
policistoj por lernado de Esperanto.

6. pri nia peto, ke en via lando la kompetenta ministro

bonvolu ankau enketi: a) kiu jam scipovas, b) kiu lernas

mem, e) kaj kiu volas lerni inter la tica policistaro 
Esperanton.

%

Bonvolu zorgi, ke almenaŭ la lokaj grupoj abonu nian 

revuon, kiu publikigas oficialajn avizojn kaj alvokojn pri krim
faro}, Steloj, murdoj ktp.

ĉiu sciigo estu sendota senpere al A  de Marich, direktoro 

dc la Tutmonda Polica Ligo, Budapest IX, Glisi dt 59. IV. 8.

Infanoj kaj Esperanto.

Esperanto en la lernejon. Tion oni ofte aŭdas kaj multaj 

instruistoj jam nun instruas infanojn — aŭ oficiale aŭ private. 

La unua instruado estas ĉiam facila, sed ĉiu propagandisto 

scias, ke estas malfacile konservi la unuan entuziasmon. Por 

ke la infanoj restu fidelaj al nia movado kaj por ke ia instruisto 

donu varion kaj stimulon en la lecionoj, ni nepre bezonas 

konkursojn Iau modeta dc le infanamiko van Heck en Holando 

En Ĉies memoro estas ankoraŭ lia malavara helpo destinita por 
premioj de bonaj infanleteroj.

hri la kunsido dc la tutmonda instruistaro okaze de la 

XV» Kongreso en Nurnberg estis elektata la subskribinta 

komitato, kies devo estas p lila rg i la bazon, petante Ĉiujn infan- 

amikojn donaci monon aŭ konvenan Esp.-literaturon, por ke la 

konkursoj estu periode okazigataj. Ni kvitancos en Ĉi tiu gazeto,

Sendo de esperantaĵoj.
La Esperanta Domo en Milano alvokas ai la tutmonda 

esperantistaro okaze de Ia proksima Esperanta Ekspozicio. 

Estas tre bezonate, ke oni sendu al ĝi csperantaĵojn, ĉar tiu Ĉi 

Ekspozicio ludos tre gravan rotan por la propagando.

Verkistoj, eldonistoj, redaktoroj alsendu librojn, gazetojn, 
afiŝojn ktp.

Komercistoj, industriistoj, sendu esperantajn katalogojn, 

prezarojn, reklamfoliojn. ĉ iu j esperantistoj sendu interesajn 

objektojn kaj dokumentojn. La sukceso estas en viaj manoj.

La Milana Esperantistaro kore antaŭdankas por ĉiu helpo.

Esperanta Domo, Via Spiga 29, Milano 4 (Italio).

Helpo al infano.
Tre estimata redaktoro!

Nia instruisto rakontis al mi, ke la esperantistoj estas bon

koraj kaj helpemaj homoj. Mi estas ankaŭ esperantistino. Mi 

estas 13-jara knabineto, germana laborista filino senpatra. Mia 

patrineto laboras tre malfacile kaj gajnas tre malmulte, ni vivas 

tial en granda mizero. Sed mi estas suferema knabineto ka; 

necesas ripozo por savi mian sanon. Kia laborista esperant

ista au alia bonkora familio eksterlanda akceptus min por 
kelkaj someraj semajnoj dum la libertempo.

Mia adreso estas: Hildchen Kittler, Berlin N. 58,

SchOnhauser Alice 125»!
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LINGVAJ STUDOJ

La uzo de grandliteroj
de Petro Stojan.

Neniu dubas, kc la propraj nomoj de personoj, lokoj, ŝipoj 

k. s. devas skribigi per komenca granda litero — Andreo, 

Hektoro Hodler, Milano, Borneo, Lusitania, Maurelania, Fram . . .  

Ankau nomoj de stratoj, artverkoj, romanoj — Parka strato, 

Viktoria placo, Angelus de Millet, Venuso de Milo, La Repo de 

Zola, Faraono de Prus . . .  Same la titoloj de institucioj, societoj, 

firmoj, gazetoj — Centra Oficejo, UEA, Sud-Londona Klubo, 

Librejo Hachette, La Revuo, Literaturo . . . .  Krom tio ankau la 

nomoj de patentitaj) kaj komercaj markoj — Odo/, Vivamol, 

Pianota, Radiola, Salvarsan, Kodak, Agja, Vega, A ra . . .  kaj 

nomoj de astroj, dioj, respektindaj — Siriuso, Mizaro, Merkuro, 

jupitro, Apolo, Dio, Providenco, Sorto, Morto, Devo. Patrujo, 

Homaro, Mondo, Universo . . .

Ĝis nun nenia dubo povis okazi pri la grandlitero, ĉar ĝin 

unuanime uzas ĉiuj kulturaj nacioj ambauflanke de la Atlantiko 

kaj eĉ en Siberio, Aŭstralio, Nov-Zelando. Sed nun ni vidu la 

dubajn kazojn: La dekan de Februaro, la 27‘  de Marto, la 22an 

de junio, mi revenos en oktobro, la kontinentoj de la Tero, la 

tero turniras ĉirkaŭ la suno, la krateroj de la Luno, la mutacio 
de luno, la Suna diametro.

Tiu duobla uzado venas de la naciaj lingvoj, ekz. rusoj 

skribas montnomojn per ordinara litero, dum francoj per la 

granda ktp. Germanoj skribas ĉiujn substantivojn per la granda 

litero.

Ni alprenu la sendubajn kazojn supremontritajn kiel la 

bazon por solvi la dubajn. Se ni atente serĉos komunan por 

la sendubaj kazoj ideon, kiu ilin unuigas, tiam ni trovos ge

neralan regulon pri la uzo de I’ grandlitero. Tiu komuna ideo 

estas ideo de unikeco, ĉ iu  aĵo unika, sole estanta, nenie ripet

ita, ĉiu persono individua — se ĝi portas aŭ havas sian apartan 

nomon — estas distingata per la grandlitero. Estis kaj estas 

multaj revuoj, sed La Revuo restas unika (eldonita de Hachette 

et Cie, redaktita de Bourlet, aperinta de la 1906 IX ĝis la 1914 

VIII). Estis kaj estas multegaj leonoj sed la Leono, zodiaka 

stelaro inter la Kankro kaj la Virgo, restas unika dum 3000 jaroj 

«le nia historio.

El vidpunkto de la unikeco ni devas skribi Tero, Luno, 

Suno, parolante pri la ĉielkorpoj, globoj de la Sunsistemo kaj 

skribi pri la hejma tero, nova luno, subiranta suno (aperantaj sub 

mil kaj mil variaj formoj). Male, kiel ni skribas lundo, mardo, 

sabato, vintro, printempo, somero, semajno, monato . . ., same ni 

povas skribi januaro, februaro, marto.

Sed escepte ni uzas grandliterojn por esprimi nian respekton: 

Kristnasko, Pasko, Anunciacio, Homaro, Patrujo, Sorto, Dio. En 

privataj leteroj pli decas skribi vi, ĉar Vi rczerviĝas por la rego» 

altrangulo, regnestro, Dio.

jaro, kaj miascie li post tio neniam plu apostrofis la artikolon 

en prozo. — La forigitaj a-fina}oj en represo de la fabelo en 

.«Fundamenta Krestomatio** estis rce aldonitaj — tie ĉi Zamenhof 

skribas jam ĉie „de la“.

Miaopinie Zamenhof preferis la plenan formon de la artikolo 

pro ĝia plikompreneblo kaj klaro. Apostrofado ja olte rezult

igas ankaŭ nepre evitindajn malkomprcnaĵojn: lavo — Tavo, 

■lano — I’ ano, Ioko — Toko ktp.

La apostrofado de „la“ montras — sekve — plie, ke mal- 

| longeco kaj koncizeco ne ĉiam estas preferindaj en nia lingvo. 

Mi memorigas pri la formoj el participo kaj verba finalo.

H. Sakaria, Tallinn.

Miliardo biliono?*)

La malbonigo de la monvaiutoj en Eŭropo ofte devigas nin 

uzi altajn cifervortojn: miliono, biliono, triliono, eĉ kvadriliono. 

La uzado de tiuj vortoj estas ankoraŭ sufiĉe malcerta, ne ek

zistas interkonsento inter la esperantaj verkistoj pri la senco de 

tiaj vortoj. Dum ..miliardo** havas nur la signifon de „mil- 

milionoj**, ..biliono** havas esence du signifojn „miliardo“ (franca) 

kaj „miliono da milionoj** (aliaj lingvoj).

Mi proponas por generala uzado en la esperanta literaturo 

ia malsupran sistemon akceptitan en Ia angla, germana, itala 

k. a. sciencaj literaturoj:

IO9 =s ..miliardo** aŭ „mil milionoj** — (..miliardo** aŭ «bili

ono** Iau franca kutimo).

= ..biliono*4 — ..miliono da milionoj** — ..mil miliardoj*4

— (..triliono44 laŭ franca scienca kutimo).

..mil bilionoj44 — (..kvadriliono44 Iau franca kutimo). 

= ..triliono*4 — (..kvintiliono44 Iau franca kutimo)

ktp.

Fikso de la sencoj de ..biliono, triliono44 ktp. estas nepre 

necesa por nia scienca lingvo. Mi pensas, ke plej konsilinde 

eslus efektivigi tiun fikson Iau la angla-germana-itala kutima 

sistemo. H. Sakaria, Tallin.

IO1*

10,&

IO18

Jen kelkaj tradukoj de la vorto ^biliono44: Ho i r a e  «Plena vortaro*4: „m tl 
m ilionoj44; K ab e  «Vortaro de Esperanto**: «m il m iliono)* (Ironta Astemo); Ve ra *  
Encikl. vortareto": „1.000.000.000.000; G r o f t j e a n - M a u p i n  «Dici. rompi. Fi.-E*p.“: 

«m ilm ilio n o ), m ilm iliono ; C h r i i t a l l e r  „DeuUch~E»p. Wŭrterb. : „mllion- 
miliono)*4 kaj (franc.) «mil-milionoj*.

i t*

Pri la apostrofado de „La“.
(Rilate al la artikoleto de S-ro Oskar BUnemann en N-ro 10/278)

.La virineto de I’ maro44 superskribis D-ro Zamenhof al unu 

el siaj unuaj tradukoj el la fabelaro de Andersen, kiam li ĝin 

aperigis en «La esperantisto44 en la jaro 1889*. La artikolo 

«stas en tiu preso regule apostrofata se ĝin antaŭas la prepo

zicio Bde“. Tiun kutimon Zamenho! forlasis jam en la sekvinta

C ii

vi repagis vian kotizon kaj abonon! 

Se jes,

dormu trankvile, se ne
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Garantia kapitato.
Dua serio:

16. S-ro Herbert Hammer, Zurich
Antaua listo

OFICIALA INFORMILO.

Hlivi u * ? ' :  *  i , uẑ d,on dv '* in I ernacia helplingvo Esperanto. -  Plua
k ir ir it i n in * ? !"  T fi?, '"a u1 m*,vrUin ̂ lo lo jn  inter la homoi, sen diferenco 
tomo! ĥlet r? I 1 °?', , Internaciajn servojn uzebla/ de Ĉ iu ) 
K m ?  ’ L  t o * ™ » !* * *  trans la limojn de ilia genta aŭ

ui U k  *  u ! ' stai  membr°) fortikan senton de solidareco kaj
tonplenan to) estimon por fremdaj popoloj. -  UEA kunigas

rJi,£"z i’ “.‘ "ri?. * '*
S e r v o j : Ciu membro rajtas peti informojn de la Delegitoj, uzi la sentojn 

de la Asocio, senpage ricevi la Oficialan Jarlibron

M an Jn S 'tm i*  t i i o  K * 1 E Z I '  •  C * ^ “ i ,r-n‘L°i- S,embro (M) 5 Fr. Membro- 
Ibonazio (Mn) 12.50 hr Membro-subtenanto (MS) 25Fr. La MA kaj MS ricevas

M  Vr ?Pari. ff l,n,l’ro; l)umoioe rU. ^ a" ia ,B « •« • ‘on kun Ciuj oficialaj dokumentoj: 
OO t-r. (Partopagoj trijaraj po IGO Fr., sed neniu nacia prezo kiel t i  aliai 

membro-kategorioj. -  Nacia) prezoj por M, MA, MS:

n  ni!S ° ! * J oro: 3’ 7-5* l5: Aŭstralio: Sii. 5, I2>6, 25; Austrio: Kr 3d,
? lo :, Fr; l0' 25. 50; liri)/llo : Milr 6 ,15 ,30;  Britlando- Sii 5

a i' i l i  i  ,!1 n1" l25, ^ehoslovak io : Kr. 20, 45, 100; C itilo: Ari;'
dol. 1.40, 3.50, 7.— ; Danmarko kaj Islando: Kr. 5, 12,50 25’ Estonio- mu i?s 
400. «00,000. F inn lando : Mk. 25. 60, .20; Francio: Fr.'
Mk. or. 2,50, 5 , 1 5 ;  Greklando: Dr. 25. 80. 301; H ispanio: Pes t, 15 30- 
•Hungario : Kr. or. 2.5 5. 15; Irlando: Sii. 5. 12 6,25; Italio- I 12 30 60- 
|<ipanio: J. 2, 5. IO; jugos lav io : D. 40, 100,250; Latv io : L. 3, 6, 15 ; L itovio j 
L. 6, 12, 30, Nederlando: G. 2.50, 6, 12; Norvegio: Kr 5 12 50 »Pnii»nHn.

i ! ’ S s ? :25rnV“ 'k°/oL- ̂ 7 5  1 s" A =

2’w* 5 : -  -  

kurzo «i, pa pe rmondo." ka> PoUando «  -"«no, pagebla laŭ taga

S ^ lo S S T o iS S b X nj '  H fi Hr'
•r. 0,75; Pollando: Zlot. 0,75; Rumanio- i T  l V / l l j i  T  ' 
rajtojn escepte I . ricevon d . la j ^ i b ^  kaj gazeto *uas Cu,n

r  i  i * ' *  5 ntr*Pr*n° ' d *  V K n  (•""««reaj lirmoj. societoj k. t. p.) pagas tore la

C e n tru  O f ic e jo : 12, Boulevard du Thoire Gendre (Snhljmtini Rmni 
; /< /#! d* Banque Suisse, Gentve. — Svisa Poŝtĉeko: t ’3io — Poŝtĉeko

No n $ >  P raZ 1* ^ * * ^ * ! ? 1 r ’ H°nl? ’ ° l 4Ĵ9 ~ PoŜieek°  *n Ĉeĥoslovakio

^ L ^ p l n d o :  S g ltS lg . S S Ŭ !  ^  * * * •  « "  * * » •  ~

Teritorio de UEA Berlin. -  La 26 marlo okazos ĝenerala 

kunveno de Ciuj UEA-anoj Berlinaj en kafejo Josty, Potsdamer 

Plati, je la 7' j,» vespere. Tagordo: konfirmo dc la starigita 

teritorio Berlin.kaj elekto de pliaj delegitoj. La statuto postulas, 

ke Ce estu minimume la duono dc la membroj, tio estas en Berlin 60.

Varbado de Subtenantoj. -  Ĝis lino de monato februaro 

la nombro de aligintaj subluantoj atingis 85. Ni bezonas 400 

mankas do 315. Ni varme pelas niajn bonvolemajn Delegitojn 

Cie atentigi je Hu maniero efike helpi al UEA. Por faciligi la varb

adon, ni sendas premion al Ciu persono atiganta kiel subtenanto. 

Al la 3 menciitaj sendadoj, Fundamenta Krestomatio, Vortaro de 

Kabe, kaj sendejo de literaturajoj diversaj ni povas sendi de nun-

Enciklopedia Vortaro Esperanta

de Ch. Vera», 250 pagoj, 14,5X21 cm, bindita i

Poliglota Vade Mccum de Inernacia Farmacio 

de C. Rousseau, 285 paĝoj, 16 X 25 cm bindita.

Marista terminaro 

de M. Rollet de I’ Isle, bindita.

Eslas unika okazo havigi al si valoran teknikan vortaron ne ! 
plu riceveblan kaj ne represian en proksima estonto.

Frankoj svis.

4500.—

i f i i a f l l f f i

Fr. 4800.—
Averto. — Jam kelkaj delegitoj en transmaraj landoj plendis 

pri la nepetita alsendo de poŝtmarkoj por interŝanĝo. Ni ko

munikas tie ĉi lauvorte similan plendon kaj insistas, ke oni ob
servu la statuton.

S-ro K. Fritzsching Delegito de UEA en Caracas (Venezuelo), publi*,

ke Pro manl‘0 de ‘empo kaj mono Ii ne povas respondi al multnombraj
PI r  ” .al" ,*naŭ u,nu •'«■trila po*tkarto“ aŭ pri intersango de poSt- 

marko). Plezure li daurigo* plenumi servojn petitajn de seriozaj membroj kini 
atentis artikolojn 64 kaj 68 de la statuto de UEA. 1

Plendoj de Delegitoj en Usono. — Jam plurfoje ni komu

nikis plendojn de Delegitoj el transmaraj landoj pri la maniero, 

postuli sendon de poŝtmarkoj. Laŭ la statuto Delegito nur be

zonas respondi informpeton, kondice, ke estu kunsendata la ne

cesa afranko (art. 63—67). Sekve de la ekonomia krizo en Eŭ

ropo la Delegitoj, precipe tiuj de neŭtralaj landoj estas s u p e k t

ataj de petoj pri monhelpo. Ni konigis nian vidpunkton en tiu 

ĉi afero; kelkaj Delegitoj formale eksigis pro tiaj petoj, sent

antaj sin genataj pro neebleco helpi. Fervora amiko de UEA 

skribis al ni kaj estas nia devo, publikigi tiun leteron, bone pre

cizigante la aferon. Ni insistas, ke niaj membroj sin nepre lim

igu je informpetoj, ne senpagigante per neformalaj servopetoj 
fervorajn amikojn de UEA.

"Kiel Delegito mi ricevas dum la jaro multe da leteroj, 

poŝtkartoj, cirkuleroj ktp, sed ne ofte mi sentas, ke mia re

spondo estas ŝalinda. Pri tio mi skribis al vi antaŭ kelkaj 

semajnoj, sed hodiaŭ mi deziras sendi al vi plibonan diron pri 

la specoj de komunikaĵoj kiun mi ricevas. Kompreneble aliaj 

delegitoj en Ameriko kaj alilande ricevadis similajn pelojn por 

monhelpo ktp. plejparte. Eble la sekvan vi trovos presinda 

en „ Esperanto por kia sugestio ĝi havos por la tutmonda 

esperantistaro. Iaokaze, mi devus raporti al vi kiel Delegito 

Dum la lasta jaro de B ................B ............. , H .............

M .........kai D .............mi ricevis petojn por monhelpo. Miaj
respondoj estis preskaŭ nenio ol poŝikartoj kun bedaŭroj, sed 
esperoj por ilia sukceso havigi la helpon.

De H ............... ’ F . . . . .  K ........... , W ......... f

..................... B • • • kaj B .........mi ricevis monpetojn, kun
la natura historieto de malfcilaj kondiĉoj en la plimulto da

okazoj, sed foje por propaganda afero. Al tiuj mi ankaŭ be- 
daŭris, generale per poŝtkarto.

De Hamburg, Tsang-Hsiang. Danzig kaj Zagreb venis pro

pronoj por interŝanĝi postmarkojn ktp , afero kiu plitaŭgas por 

reklamo en .Esperanto" ol sendi al Delegito.

Fine, estis la specialaj petoj por malgrandaj servoj, pri 

kiu, eble mi iom helpos aŭ jam helpis (de Moskvo, Debrescen 

kaj Daravar), muzikaro, vendo de brodaj, aĉeto de teo.

Entute, mi kredas, ke ia delegitaro de Ameriko eslas pet

ata por helpadoj kiujn ĝi ne aŭ nefacile povas doni, escepte en 

neoftaj okazoj. Mi bedaŭras, ke mi mem povas respondi nur 

neŝatmde, kaj interesus min se mi povus legi pri la spertado 

de ahaj Mi ne kulpigas la skribantojn, sed mi esperas ke 

baldaŭ Eŭropo clscios, ke ni amerikaj samideanoj estas mal

ne- kaj mahnflu-ularo. Estas tre malfacile amasigi sufiĉe da 

mono por daurigi .Amerika Esperantisto-. Mono en Ameriko? 

Jes; sed la monhavantoj ne havas intereson en Esperanto au 

ia internacia lingvo. Tutkore via Geo W. Lee, Del., Boston.-

Subtenantoj.
Dua listo:

22. S-ro Ruokis, Dotnava, Litovio; 23. S-ro Strong, Exeter,

M r i ’ S‘ r° CaiPenter’ Escondido, U. S. A.; 25. S-ro Pratl 
Monnefieth, Angl.; 26. S-ro Wallisfurth, Esscn, Germ.; 27. S-ro

H. Horsemann, Stockton, Angl.; 28. S-ro Jacobsson, Nordmaiing,

Angl.; 29. S-ro Silcox, Bath, Angl.; 30. S-ro Soubranne, Tolle.

I-rancio; 31. S-ro Gerrit van Heck, Hengelo, Nederl.; 32. S-ro
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Eliott, Plymouth, Angl.; 33. S-ro W. M. Page, Edinburgh, Angl.; 

34. The Edinburgh Merchant Comp., Angl.; 35. S-ro Baart dc ia 

Faille, Arnhem, Nederl.; 36. S-ro Arabeno, Genova, Italio; 37. 

S-ro Oflerhaus, s’Gravenhage, Nederl.; 38. S-ro Caumont, Bdle, 

Svisio; 39. S-ro Sitera, Omaha, U. S. A.; 40. S-ro Timmler, Omaha, 

U. S. A.; 41. S-ro Plahl, Sydney, Aŭslr.; 42. S-ro Kozminski, 

Clevcland. U. S. A.; 43. S-ro Frost, Cambridge, U. S. A.; 44. S-ro 

Wright, Brooklands, Angl.; 45- S-ro Moesgard, Sonderborg, Danio; 

46. S-ro Roesel, Boras, Svedio; 47. S-ro Leakey, Grcybole, Angl.; 

48. S-ro Winberg, Beugtsfors, Svedio; 49. S-ro Scmizorov, Ust- 

Labinskaja; 50. S-ro Aalders, Amsterdam; 51. S-ro Sennomulo;
a •  - U* ' ■■ . . #  • *

52. S-ro Facchi, Brescia; 53. S-ro Romein, Zeist, Nederl.; 

54. S-ino MagnusFocke,Orlĉans; 55. S-ro Mawbey, Johannesburg; 

56. S-ro Muhleisen, Regensburg; 57. S-ro Mann, Edinburgh; 58. 

S-ro Marly, Bordeaux; 59. S-ro Houghton, Abadan, Persio; 60. 

S-ro Wright, Worthing, Angl ; 61. S-ro Lindberg, Parola, Finni ; 

62. S-ro Engelmann, Rosny s. Bois; 63. S ro Jost, Zurich; 64. 

S-ro Schauenberg, Bruxelles; 65. S-ro Aron, Konigsberg; 66. S-ro 

Aron, Gr. Esp., Konigsberg; 67. S-ro Isbrŭcker, s’Gravenhage; 

68. S-ro Dufrenne, Amsterdam; 69. S-ro Schatlat, KtJnigsberg; 

70. S-ro Vodanovich, Dargaville; 71. S-ro Zoffmann, Kolding, 

Danio; 72. S-ro Kanervo, Tikkurila, Finni.; 73. S-ro Brukle. Alsunga, 

Finni.; 74. S-ro Maraury, SalamAnca; 75. S-ro Merlotti, Coronel 

Pringles, Argent; 76. S-ro A. Christen, New-York; 77. S-ro 

Silbernik, New-York; 78. S-ro Christen A. B.. New-York: 79. 

S-ro Truffart, Aumale; 80. S-ro Schade, Wien; 81. S-ro Doering, 

Philadelphia; 82. S-ro Janik, Unter-Franzenstal: 83. S-ro Lazauskas, 

Dotnava; 84. S-ro Balasz, Kosiĉe, ĉeĥosl.: 85. S-ro Friedrich, 

Kosiĉe; 86. S-ino Armleder, Genfeve; 87. Grupo Reichenberg, 

Reichenberg; 88. S-ro Glass, Portland, U. S. A.

Delegito]. — Delegitoj estas elektitaj en jenaj lokoj:

Aberystwyth (Brit., Kimr.). — D.: S-ro Jack Edwards, libroten

isto, 13 Heol Fawr.

Adelaide (Aŭstralio, Sa.). — D.: S-ro W. L. Waterman, fervojisto, 

26 Henley Street, Torrensville.

Airdrie (Skotlando, Lanark). — D .: S-ro John Montgomery, fer

vojisto, 77 Chapel Str.

Aispute (Latvio). — D.: S-ro Adams Markaus, poŝtoficisto.

Ajlos (Bulgario). — D.: S-roKonstantin Kiprilov, instruisto gimnazia.

Alagdu (Hispanio, Zaragoza). — D.: S-ro Roque Lope, kuracisto, 

Mayor IO.

Alsunga (Latvio, Kurzeme). — D.: S-ro Krists Brŭkle, instruisto, 

Alsungas Skola, Aizpute.

Annaberg-Erzberg (Germanio, Sa.). — D.: S-ro Erich Kurt Meynig, 

metia instruisto, Mariengasse 23.

Ansbach (Germanio, Bayern). — D.: S-ro Max Wahnschaflt, pro

fesia instruisto, Oberer Markt 23!-

Apeldoorn (Nederlando, Gelderld.). — D.: S-ro Herman de Winter, 

Ĉefkomizo de la nederlandaj fervojoj, van der Heijdenlaan 28. 

VD.: S-ro Herman van Leeuwen, ĉefkonduktoro de la neder

landaj fervojoj, Ramweg 24.

Baden-Baden (Germanio, Baden). — D.: S-ro Erwin Letulĉ, bank

oficisto, Ludwig-Wilhelms-Platz 3.

Barnaulo (Azio, Siberio). — D.: S-ro Aleksandro Ivanoviĉ Patrov, 

urba sekretario, Internacia Str. 139.

Beclean, (Rumanio, Trans.). — D.: S-ro Jeno Egey, juristo, 

Jud. Solnoc-Dobaca.

Bedlington (Angl., Northumberland). — D.: S-ro Roderick Blackley, 

elektro-maŝinisto, Y. M. C. A.

Benralh (Germanio, Rheinprov.). — D.: S-ro Wilhelm Cremer, 

Ober-Inspektor, Marktplatz 4.

Bergesgrŭn (Ĉeĥoslov., Bohemio). — D.: S-ro Robert Vogel, se

kretario, Bergesgriin apud Oberieutensdorf.

Beroun (ĉeĥoslov., Bohemio). — D.: S-ro Antonta R ii, instru

isto, Beroun v Ĉechdch 197 **•

Berthelsdorf apud Weissenborn (Germanio, Sa.). — D.: S-ro Martin 

Schab, komizo, Weissenborn, Amtsh. Freiberg.

Beuel bei Bonn (Germanio, Rheinprov.). — D.: S-ro Otto Gloss- 

mann, arĥitekturisto, Bonnerstrasse 61.

Bogangate (Aŭstralio, N.S.W.). — D.: S-ro William Albert Marshall, 

instruisto, Publie school.

Boloi (Latvio, Latgale). — D.: S-ro Oskar Striedter, pastro.

Brand-Erbisdorf (Germanio, Sa.). — D.: S-ro Rudolf Millier, libro

tenisto, Georgsplatz 44.

Bremer (Usono, Iowa). — D.: S-ro Theodore Hanssen, luterana 

pastro, Box 786.

Bŭrgstein (ĉeĥoslov., Bohemio). — D.: S-ro F. Ullrich, poŝtoficisto.

Castiglioncello (Italio, Pisa). — D.: S-ro Marchese Carlo Di 

Montezemolo. generalo.

Cesky Brod (ĉeĥoslov., Bohemio). — D.: S-ro Jaromfr Toth, 

advokato-oficisto, Ŝafaffkova 320.

VD.: S-ro Francisko Pdtek, distrikta lernejinspektoro.

Cimislia (Rumanio, Besarabio). — D.: F-ino Ester Rabinovici, 

instruistino, Jud. Tighina.

VD.: S-ro losi! Procupeti, instruisto, Jud. Tighina.

Clinton (Usono, Iowa). — D.: S-ro William J. H. Knappe, pro- 

lesoro de historio kaj filozofio, Wartburg College.

Cormeilles en Parisis (Francio, Seine et Oise). — D.: S-ro D-ro 

Lubin Emile Delorme, kuracisto, 12 Rue Neuve.

Craiova (Rumanio, Oltenia). — D.: S-ro Petru Popesco, oficisto, 

Str. Lipscani 25.

VD.: S-ro Johano KiŜŜ, oficisto, strato Lipscani 25.

Cremona (Italio, Lombardio). — D.: S-ro Aldo Mandelli, libro

tenisto, via Giuseppina IO.

Daugavpils (Latvio). — D.: S-ro Janis Roberts OzolinŜ, telegraf

isto, Rigas iela 12.

VD.: S-ino Anna Albin, telefonistino, Rigas iela 12.

Degersheim (Svislando, St. Gallen). — D.: S-ro Josef Ferdinand 

Fischer, komercisto, Volksmagazin.

I

Sangoj.

Anima (Rumanio, Banat). — D.: S-ro Gustav Olbrich, oficisto.

Birmingham (Anglio,Warwick). — D.: S-ro Cecil Charles Goldsmith,

14 Menin Road, Kings Heath.

VD.: S-ro Wilson H. Sturge, Carpenter Road, 35 Edgbaston.

Cordoba (Hispanio, Andalucia). — D.: S-ro Francisco Azorin 6 

Isquierdo,'arkitekto, Calle Claudio Marcelo 18 pr.

VD.: S-ro Francisco Serrano Oimo, komercisto, IO Ambrosio 

de Morales.

Crovdon (Anglio, Surrey).‘ — D.: S-ro Richard Kenneth Hurgon, 

studento, 32 Friends Road.

VD.: S-ro John Breda!!, 3 Birdhurst Rd., South Croydon.

Gera (Germanio, Reuss). — D.: S-ro Kurt Ostermann, fervojisto, 

Bliicherstr. 55 n-

VD.: S-ro Alfred Hezel, librorevizoro, Banvereinsstr. 66U*

Honnef (Germanio, Rheinland). — D.: S-ro Wilhelm Solzbacher, 

studento, Spiessgasse 1.

Johannesburg (S.-Afriko, Transvaal). — D.: S-ro S. A. Andrew, 

asekura agentestro, P. O. Box 199.

.VD.: S-ro E. C. Mawbey, bankoficisto, Standa rd bank ol 

South Africa, P. O. Box 1031.
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Krochivitz (ĉeĥoslov., Bohemio). — D.: S-ro Edmund Poche, pri

vata olicisto, Krochwitz 46, Bodenbach III.
Intersango aŭ vendo de libroj.

La Grupo Esperantista de Lyon (fond. en l902) deziras

D.: S-ro Julius Michaelis, komercisto, interŝanĝi au vendi la jenajn librojn, kiujn ĝi duoble au trioble

j posedas; kelkaj estas elĉerpitaj. Sekretariejo kaj Biblioteko di

la G. E. L.: 30 rue Ferrandifere, Lyon.

461. de Amiris, Kverko kaj floro. 127. Commentaircs sur 

la grammaire. 659. C. Bourlei, La tria. 433. Bobin, Les mois 

suivant le sens. 265. Berthelot & Lambert, Komercaj leteroj. 

182. Merkens «S Berthelot, Vocabulaire fr.-Esp. et Esp.-fr. 389. 

Cart & Pagnier, Une heure d’ Esperanto. Cart, Rapport au 

Ministre de I’ Instruction Publique. 509. Chavet & Warnier, 

Esperanto-manuel. 674. Crozat, Dum Kongreso (1909. 745. 

Dro Dor, Int. Kongr. por la plibonigado de la sorto de I’ blind- 

. . . i uluj- 57. Graboivski, Kondukanto internacia. 554. Gogol, La
Provizore ne plu eslas Delegu.) en ,en«, loko,: revizoro. 658. Oua!. Mistero de doloro. 831. Huertos, Gramatica

Magdeburg (Germanio), —

Breiter Weg 147.

VD ,: F-ino Margarete Kiister, Halberstadter Str. 129 b.

Regensburg (Germanio, Bayern). — D.: S-ro Evrald Hugo Miihl- 

eisen, urba (efsekretario, Stadtsparkasse

Sydney (Aŭstralio, N. S. W.). — D.: S-ro Leslie Pfahl, koloristo, 

„The Brighton“, Croydon Park.

Santa Clara (Kubo). — D.: S-ro Andres Ma Oliva, kapitano, 
Independencia.

VD.: S-ro Rafael G. Crcspo, profesoro, Escuela Normal.

Aldershot (Anglio, Hampshire), Dachau (Germanio, Bayern), 

Lampedusa (Italio, Girgenti),Surai (Hindio), Trpanj(jug., Dalmacio).

Genĉve, 20* de februaro 1924.
H. Jakob,

ejerciecos. 483. Javal, Inter blinduloj. 740. Kabe, Vortaro. 

761. Louys, Rozo supernatura. 661. Mo I ter e, Georgo Dandin 

1287. Ostivald, Die Weltsprache. 294. Offret, Nuna stato de 

Esperanto en la mondo. 295. Offret, La diffusion de I’ Esperanto. 

44. Prus, La faraono. 558. Pujula, La rompantoj. 684. Privat, 

Karlo. 630. Shakespeare, Makbeto; 71. Hamleto. 463. Schiller,

Ĝenerala Sekretario de UEA. Wilhelm Teli. 566. Sisley, Rakontoj al mia belulino. 170. T. C.F.,

Esperanto. 199. T. C. F., Frazlibro 553. V6rax, Vocabulaire 

tecnique et technologique. 741. V6rax, Enciklopedia vortareto.

Esperantista Parolejo.

Somerkurso en Ĝenevo.

La brita asocio „Por savi in fa n o jn bone konata pro ĝi^ 
helpado al mizeraj geknaboj en Centra Europo kaj Oriento or
ganizas somerkurson por tricent kunlaborantoj en Ĝenevo, sid
ejo de la Ruĝa Kruco, de la 4« ĝis 16» augusto proksima te 
la Universitato kaj lnstituto J. ). Rousseau. Du lecionoj de 
Esperanto okazos (iumatene laŭ la programo. UEA dezirus 
ricevi adreson de iu brita esperantisto aŭ esperantistino preta 
veni Genevon por instrui nian lingvon al tiuj samlandanoj.

Savu la infanojn kaj Esperanto.

La bone konata unuigo, Savu la infanojn, eldonis en beleta 

40 paga broŝureto Iau formato de UEA-eldonaĵoj, la

D E K L A R A C I O N  D E  G E N E V E

kvin punktoj pri la infano, kiuj diras:

I. LA INFANO devas estis ebligata kreskadi en normala 

maniero materiale kaj spirite.

II. LA INFANO malsata devas esti nutrata, malsana 

infano devas esti flegata, malprogresa infano devas 

esti kuragigata, elvojigita infano devas esti «(savate, 

orfo kaj forlasito devas ricevi hejmon kaj helpon.’

lli. LA INFANO devas esti ia Unua ricevonto helpon en 
tempo de dangero.

IV. LA INI'AMO devas esti ebligata gajni sian vivon kaj 

esti protektata kontraŭ ĉiu formo de ekspluatado.

V. LA INFANO devas esti edukata al sindono de siaj 

plej bonaj kvalitoj al ia servo de siaj fratoj.

Tiu teksto estas tradukita en 36 lingvoj (araba, persa, turka, 

Ĉina, japana, armena literoj) kaj ankau en Esperanto. Prezo de 

ia broŝureto I fr. svis., mendebla ĉe Union Internationale de 

Secours aux Enfants, 4 rue Massot, Genfcve. La neta profito 

estas por la bonfara entrepreno menciita.

Oni proponas:
Mi sugestas, ke estus bone. se oni presus la nomojn, profesiojn 

kaj adresojn de ĉiuj membroj de UEA en la jarlibro. Cu ne estas 

eble tion arangi? B Hookham, Del., Hampton Wick.

Respondo :  Supra propono jam plurvoje venis al ni. La 

publikigo de ĉiuj nomoj donus volumon de 150—200 paĝoj. Multaj 

adresoj senvalorigas dum presado pro ŝanĝoj. Por koresponda 
celo ekzistas la gazeto aŭ la speciala aldono. H. J.

*

Eble la kostoj por eldonado de la Jarlibro de UEA povus esti 

konsiderinde plimalaltigataj, se plena jarlibro estus aperigata nur 

ĉiun duan jaron, sekvata la postan jaron de sup lem en toenhav

anta la aldonojn kaj Sangojn okazantajn dum la intertempo. La 

malavantagoj neeviteble ligitaj kun tia arango povus esti mildig

ataj, se la plena jarlibro (eble ankaŭ en la suplemento) la listoj dc 

delegitoj kaj de lokoj kun delegitoj estus presataj nur sur Ĉiu dua 

pago (aŭ sur ĉiu dua folio), tiel, ke restu sufiĉa Ioko por enskribo 

de aldonoj kaj Ŝanĝoj. Harald Skog, Del. en Ystad (Sved.).

Respondo :  La intereso de la movado postulas aperon de 

dokumentiga libro ĉiujare. La neapero de jarlibro dum unu jaro 

havus la rezulton de nealiĝo de pli ol mil membroj nur ricevantaj 

tiun eldonajon. La aldono de blankaj paĝoj tute ne sufiĉus 
por la necesaj ŝanĝoj. h . J.

* *
*

Oni laudas!

Ni presigas en ĉi tiu senpaga rubriko dankojn nur pri gravaj 
servoj plenumitaj de delegitoj.

.. S-ro A. B. C. Senff el Hamburg kore dankas al la afablaj 

holandaj samideanoj: S-ro Soeters kaj S-ro Sterkenburg en 

Zutphen, Hazekamp kaj F-ino Theyhof por ilia al mi montrita 

amikeco kaj gastemeco dum mia dusemajna restado post la 
Orient-Nederlanda kongreso.

•\ S-ro H. Jagi, del. de UEA, Kioto, sincere dankas al S-ro 

Georg Habellok. Breslau, pri lia afableco serĉi germanajn librojn.

.. S-ro Adolf Hahn, horlogisto en TepIitz-SchOnau (ĉeĥo

slovakio), elkore dankas S-ron Caine, del. de UEA en Perth 

(Aŭstralio, Westem) kaj S-ron Wilhelm Schlosser, membro de 

la Esperanto-grupo I  eplitz-SchCnau, pro farita grava servo.
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Lia onklo elmigris antaŭ 15 jaroj al Aŭstralio, sed post 

empo ĉesis ĉiu vivsigno de li.

Diversaj esploroj, ankaŭ flanke de estinta aŭstria konsulejo 

tute ne havis sukceson.

Post multaj klopodoj de S-ro Caine ebligis sendi precizan 

informon post kvar monatoj de la peto pri la jam mortinta pa
renco.

S-roj Caine kaj Schlosser faris al mi kaj miaj parencoj 

valoregan servon kaj mi de nun, kvankam ankoraŭ neesperant

isto, entuziasme varbos por la genia ideo de Esperanto kaj ĝia 

ĉefa organizo UEA.

S-ro Rudolf Goldner, membro 18529, en Mew-Duluth, 

Usono Minn., sincere dankas al la delegitoj S-roj Halbedl en 

Graz, Schoofs en Antwerpen por afable faritaj servoj okaze de 
lia elmigro Amerikon.

S-ro Fritz Rockmann, Magdeburga plej kore dankas al ge

sinjoroj Blicher, Hansen kaj Isbriicker, al sinjoroj Bolliger, 

Brown, Habermehl, Horner, Page, Sorensen kaj Warden en 

nomo de siaj lernantoj, al kiuj la amo de tiuj ĉi geamikoj 

pretigis ĝojajn horojn ĉe ornamita kristfesta arbo. Ciu knabo 

ricevis kelkajn donacojn, ia plej malriĉaj eĉ ŝuojn kaj lanajn 

^trumpojn. Ge-sroj Blicher kaj Isbriicker afablege sendis eĉ 

v ila a jn  pakaojn. Ges-roj Hansen sendis gravan sumon ko

lektitan de ilia lernantaro, lliaj nomoj oftege resonos en la 

memoro de miaj malgrandaj amikoj.

S-ro Max Gulschreiter, delegito en Muran, kore dankas 

al S-roj Francesco ?:zz; en Venezia, Achille Tellini en Bologna, 

Michaele Arabeno en Genova Luigi Polijni en Bordighera, 

Ippolito Piatti en Milano kaj Attilio Vao.ia en Verona pro 

servoj faritaj antau kaj dum vojago. Li petas senkulpigon, ke 

li pro manko da tempo ne povis fari ĉie la dankvizitojn.

S-ro Paŭlo Balkdnyi, ĉefdelegito de UEA, korege dankas 

al S-ro Hans Tressel, del. en Munchen kiel al la vicdelegito 

pro akcepto, loĝigado, gvido kaj helpo de kongresanoj post la 

Nurnberga kongreso.

S-ro J  Kune, Podjedlina p. Rychnov n. Kn, ĉeĥ., kore 

dankas al ĉiuj delegitoj de UEA kaj al ĉiuj samideanoj, precipe 

en Split, kiuj ĉiumaniere helpis al ii dum lia veturado tra jugo

slavio.

S-ro R. F. Vaughan en Kobe kore dankas al S-ro Henry 

W. Hetzel, delegito en Philadelphia (Usono) por grava kaj pena 

esploro, tre konvinka pri la utileco de Esperanto kaj UEA.

Gesinjoroj Megahy el Preston, Angl., sincere dankas al 

la delegitoj de UEA: H. Bederlunger, Innsbruck, Heinrich 

Bausbach, Villach kaj G. Santini, Venezia, por afablaj servoj 

faritaj dum postkongresa vojago tra tiuj urboj.

.’. S-ro J. D. Applebaum, Liverpool, korege dankas al la vic

delegito Ign. Wiesenberger, Krakove, kaj F-ino Regina Weinsberg 

el la sama urbo por afablaj servoj kaj gvidado tra Krakow, 

dum vizito al tiu urbo, decembro 1923.

Lernejestro Scheibler en Wurgwitz (apud Dresden) tut

kore dankas ankau ĉi tiun jaron al samideano Groarty, New 

jork, por afabla mondonaco al la konfirmotoj el nia deviga 

klaso por Esperanto, kaj al ingeniero Ostheim, Reichenberg, 

kiu sendis okaze de kristfesto 24 ĉemizojn kaj 12-on da Strumpoj 

por la plej malriĉaj geknaboj el sia 6-a klaso.

Saksa Esperanto-instruistaro sincere dankas al kolegoj 

Wallinger kaj Neumair el Saalfelden (Aŭstrio) pro sendo de 

nutrajoj por 30 diversaj saksaj lokoj, kie Esperanto estas in

struata.

ŜPLKO
Gvidanto: Fr.Hdjek, Prnha-Nusle, Pfemyslovo ndbf.3%. ĉeĥosl.

Cion kio koncerna» Sakon, sendu senpere ai ia gvidanto.

Problemo N-ro 103.

Joh. Crum, Glasgovo.
[Bohemia 19041.,

a b c d e f g h

Problemo N-ro 104.

Gabriel Heskia, Bucuresti,
(Originalo).

a b c d e f g h
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a b c d e f g h  

Blanko matas per la 3-a movo.

Problemo N-ro 105.

Fr. Hdjek, Praha.
[Originalo).

a b c d e f g h

a, b c d e f g h 

Blanko matas per ia 3-a movo.

Problemo N-ro 106.

R. Svoboda. Praha.
(Originalo).

a b c d e f g h

a b e  d c f g h 

Blanko matas per la 3-a movo.

a li z d e f g h 

Blanko matas per la 2-a movo.

La verkoj 103 kaj 104 montras la eron de la problemarto. 
Hi prezentas gustumajon por la praktika ludanto, ĉar ilia enhavo 
Sajnas esti eltiraĵo el iu okazinta kaj artifike fininta ^akbatalo.— 
N-ro 105 kunligas tri matbildetojn. Speco da problema konstru
maniero, kiu jam preskaŭ tute elĉerpis sian programon. — En la 
'inmaligo 106 niat*ii. ĉiam dufoje kaj simetrie Ĉiu el la tri nigraj 
figuroj.

Solvoj de la problemoj:

N-ro 99: I. Da3 — b4 ktp. vidu la solvon de N-ro 83.

N-ro 100: I. Kf2— a7, Kd8, 2. Tb3, Kb6, 3. TXb6ktp.
2.......... lauvole, 3. Tb I - f-  ktp. I ............ Ke 7, 2. Te 3, Kc5,
3. TXc5ktp.  2......... Kg5, 3. h4Xg5ktp.  2. lauvole, 3.Te l-{-ktp.
I.......... Kf6, 2. Td3. Kd4, 3. l X d 4  ktp. 2........... lauvole,

Jubileo .

S-ro Fritz Rockmann, honora membro kaj komitatano de 

UEA, de 1924 peranto por Germanio, festas la l«n de aprilo la 

25an jarrevenon de eniro en lerneja servo.

3. T d i f  ktp. I ....... K X h4, 2. Tg2, KI 2, 3. KX f 2  ktp.
I ........laŭvole, 2. Tf 3 ktp.

N-ro IOI: I. c7 — c8Ĉ, Rd5, 2. Te7 ktp.

N-ro 102: I. e7 — e8K, RXd6,  2. c7 — c8T ktp. I. RXf6,  
2. g7 — g8 T ktp

Alvenis gustaj solvoj de la problemoj:

N-ro 83, 84 Princo Bahmen Shidani, Teheran (Pers.); 97,98 
H. Sentis, Grenoble; S. Frantz, Paris (Franc.); Ek. Hannes, 
Habla; A. Ltithman, Pyhajarvi (Finni.); C. Roĝister, Genfeve 
(Svisi.); H. Btthme. Tuttendorf; G. Menzel, Breslaŭ; W. Schrank, 
Kempten (Germ ); W. Smolen, Grab<5w (Poi.); 97 R. Koerselman, 
Voorst (Nederl.); Tadeusz Wysocki, Poznan (Poi.); G. Meyer, 
Wien (Aŭstrio).

Pri niaj originaloj. Nia iakangulo alporti* jam multe da originalaj problemoj. 
Rikolto vere ri ĉa kaj diversflanka. Oni ekkonas kiu el la problemoj venis el sub 
la mano de ia spertulo kaj alie oni renkontas tie al verkoj, kies strukturo multe 
pli peza malsekretigas la diligentulon komencanton. Pri la lasta speco da verkoj 
ni povas esti tute kontentaj, komparante la laboron de niaj samideanoj kun tiu, kiu 
estas trovebla en la gazetaro de Ĉiu nacio. Per la originalaj problemoj ni eniras 
la lakan literaturon, ĉar tiu ĉi, ilin citante, «stas ĉiam devigata noti la fonton de 
ilia deveno. Tial estas necese, Ĉiam gardi pri tio, ke ia gazetoj aŭ libroj, kiuj re
produktas niajn o r ig in a lo jn  guste notu nian gaze4on. Suficas la vortoj Esperanto, 
iienĉoe, kaj aldoni la jaron de ta apero.

Al Ĉiui, kiuj partoprenis en la pliriĉigo de nia ^akangulo per sia penplena 
originala laboro ni esprimas nian koran dankon.
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Jus aperis): en eleganta ekipo, subŝtof 

ita per subŝtofo aŭ papero,

v a rm e g a  

P U  donaco  por s in jo r ino j!

- Eleganta — manuzebla — praktika.

Ĝi entenas ĉion, kion oni bezonas por brodado kaj 
kudrado. La kovrilo servas kiel kudrilkuseno.

Prezoj: La dekduo, subŝtofita per Stofo Dol. 4.—
>» .. , „ „ papero „ 3.80 

„ kun tondilo „ 5.80
plus kostoj por transporto kaj pakmaterialo.

Specimenoj kontraŭ pago de Dol.
0.50 aŭ samvaloro en nacia mono.

Kurt Pinger, Leipzig, Lcutzschcrstr. 45

Orienta romano de P. A . S. van 

Limburg Brouwer, tradukita de 

J. C. kaj J. R. G. Isbrŭcker kaj 

J. Ziermans, rekomendata de 

Esperantista Literatura Asocio.

Prezo por bonvalutaj landoj 1,80 hoi 

guldenoj - f afranko. — Mendebla Ce:

J. R. G. Isbriicker,
v. Beverningkstraat IO,

s’-Gravenhage, Nederlando.

Fundamenta prezo por malbonvalutaj 

landoj 3,— or-markoj. — Mendebla Ce:

Ellersiek & Borel, G. m b. H.
Wilms-Strasse 5,

Berlin SW . 61, Germanujo.

Oficejo por 
Internacia Komerco

Willi Eckert, Roonstr. 17, VVilhelmshaven
(Germanio)

Peras ĉiuspecajn negocojn.

Perigas aĉetantojn kaj vendistojn. 

Perigas komisiojn kaj vendas mem.

T
 Eleganta WIKTORIN Belaspekta

La mondkonata alkoholaro^ lampo

bezonas nur unu litron da alkoholo por 120 lum

horoj, uzebla kiel tablolampo, pendolampo kaj lan- 

terno .---- Ekipo: Vera latuno solide nikelizita.

Specimenoj estas riceveblaj kontraŭ pago de Dolaroj 7.50 au samvaloro en alinacia valuto. 

_ ^i_granda iparemo. Postulu prospektojn! Nepre sendanĝera, neeksplodema.

Ventegolanterno T*,T,
Originala kiraso „Kolibri“, D. R. P. (germanleĝa patento)

La fama ventegolanterno. Nedetruebla.
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Bruldaŭro proksimume 22 horojn! fjt f r >.
Postulu oferton! i J y ^ AN̂ R’ -«Tii

D-ro G. Nachod & Co., Leipzig, Karl-Tauchnitz-Str. 27 ;§ § § ?
Telegramadreso: Navoexport-Leipzig. fe


